










সঙ্গীত-কুস্থম 
দ্বিতীয় খণ্ড। (7, *, ০. 

প্র. 
৮২৪৫ 

[ দেবস্্রতি ও প্রার্থনা, রূপ, পৌরাণিক, তীর্থ, গীঠমালা, মনের প্রতি 

উপদেশ, অনুভ্াপ 'ও প্রার্থনা, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রভৃতি 

বিব্ধিবিষয়ক ( বিংশোত্তর শত ) স্ঙজী'ত। 

যি শিলা 

প্রীযুক্ত রাঁমজয় বাগছীপ্রণীত । 

"স্বর্ণ অলঙ্কার যার পরে শিরোদেশে, * 
কণ্ঠে, হত্তে, পরে নাঙখিট রজত চরণে 1” 
ৃঁ , --মাউকেল। 
বি কুহুমর 1 পূর্ণ সাজি করে 
করে যারা, করেঞ্সা কিএ্িরে সম্মার্জনী ! 

জীতুর্গানন্দ সান্যাল বি, এ, কর্তৃক প্রকাশিত । 

ন্ 15৫ চি 

3১ 

+ শফিক বু এ উিগতজ দল আবি 

কলিকাতা । 8. 

২ইদংপটল্ডাঙগ। স্ীট, জয়স্তী প্রেসে 
শি, কে, চক্রবর্তী এও ত্রাদার্স কর্তৃক 

মুত্রিত। 

সন ১৩০৬ সাল। 





উৎসর্গ। 
সিকি 

শৈশবাবস্থায় পিতৃ-মাতৃ-হীন হওয়ায় আমি 

পুজোচিস্ত প্রত্যক্ষ সেবাপুজার অধিকার 

হইতে * চিরবঞ্চিত । 

সেই মনস্তাপ' 
কথঞ্চিৎ দূর করিবার 

প্রয়ামে আমার হুদয়-কানন-জাত এই 

*সজীত-কুনুম” 

ভক্তি-চন্দন সহিত পরমারাধ্য প্রত্যক্ষ দেবতা-- 

পিতৃমাতৃচর পরিজ 

সমর্পণ করিলাম । 

্সণেতা। 





অশুদ্ধ । 

অকল 

দিনাস্তে 

মা! কি ত্াজে, 

বীণাপাণি শব্দের পর 

তার তনয়ে 

উদ্যান 
আযুস্কর 
সৌদামনী 
তিলক 

সতা 

রূপের 

রাণী 

কেস্রবী 

সংক্যাসিনী 
কলে 
সারদোৎসবে 
সেবিয়াছি সহি | 

বছ রেশ 

মুত্র 

শুদ্ধিপত্র । 

গুদ্ধ। পৃষ্ঠা 
অকুল ৫ 

দ্রেনাস্ত ১৪ 

মা কি ত্যজে ? ১৫ 

বাণী হইবে 
তার মা! তনয়ে ১৮ 

উদ্দান ২১ 

আযুফর ২২ 

সৌদামিন ২৩ 
তিলক ২৫ 

তা ৩২ 
তপের ৩৫ 

বাণী ৪৮ 

কোট্টরী 

সন্যাসিনী 
বিফলে 

শারদোতৎসবে 

সেবিতেছ্ছে? 
১৩২ 

শিশুকাল হতে ] 
০স্যস 

গানের পড্ক্তি। 
১ 





এই শ্গ্রন্থের প্রথম পর্িশিষ্টের খি বিভাগস্থ ১১৫ নং চিহ্তিত 
গীতে পরমারাধ্য গ্রাণেতা শ্রীযুক্ত মাতুল মহাশয় আমার প্রতি ত'হার 
সঙ্গীত-কুস্থম প্রকাশ ও প্রচারের ভার দিয়াছেন। আমি মাতহীন 

অবস্থায় আবাল্য তাহারই ন্সেহে লালিত পালিত এবং সম্বদ্ধিত 

হইয়াছি। তাহার আদেশ আমার শিরোধাধ্য ও অবশ্য প্রতিপাল্য ; 
তাই সঙ্গীত-কুন্ম প্রথম খণ্ডের ২য় *সংস্করণ এবং এই দ্বিতীয় খণ্ড 

বিতরণার্থ মতকর্তক প্রকাশিত হইল । 
সঙ্গীত-কুস্্রম প্রথম খণ্ডের ১র্ম সংস্করণে সংযোজিত সঙ্গীত- 

দামোদর এবং বৃহদ্ধধ্্ পুরাণসম্মত রাগরাগিণীর নাম ও ধত্বাদি বিষঞ্ধক 

তালিকাযুক্ত+ সঙ্গীতদামোদর হইতে 'অনুবাদিত রাঞ্*্রাগিণীর উৎপত্তি 
আদি বিষয়ক প্রস্তাব এবং পিশাচ-সহোদর, খতু-বিহার প্রভৃতি গ্রন্থ- 

প্রণেতা! অরদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গিরিশচুুরু লাহিড়ী মহাশয় "লিখিত 
“কটা কথা” ১ম খণ্ডের ২য় সংক্ষরণে রী দ্রিত না করিয়া এই খণ্ডের 

প্রথম অংশে পুনর্! ত্রিত কর& গেল । সু 

“কটী কথা”র অন্তগৃতি ল[হি়ী- সহাশ্টিনিলখিত সংক্ষিণ্ড জীবনীন্ে 

রচয়্িতার আদর্শ চরিত্র স্পরিস্ফ,ট আছে। তথাপি তাহার জীবনের 

উ্টনাবলী আনুও কিথ্চিশ বিশদীকরণাভিপ্রাটুয়, স্থানীয় সংবাদপত্র 

হিন্দুরঞ্জিকায় প্রকাশিত? শ্ীমান্ রাজেন্দ্রলাল আচাধ্য লিখিত জীবনী ও 

আবশ্যকমত ফুটনোট সংযোগে এই গ্রন্থে পুনন্তদ্রিত করা হইল । 

আমার গ্রুব বিশ্বাস ইহার জীবনীতে সাধারণের, বিশেষতঃ উন্নত,চ্ছু 

ব্যক্তিমাত্রেরই শিক্ষার বিষয় তানেক আছে। 

ক] 



৫ 
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কন্যা, পৌজ্র ও বন্ধুজনাদির মৃত্যাতে কবির শোকোচ্ছাসপূর্ণ 
গীতগুলি সর্বসাধারণের ছুদয়গ্রাহী না হইতে পারে, কিন্তু কবির 
বন্ধুবান্ধব ও আতীয় স্বজনের যে সমবেদনাঁর উদ্দ্রেক করিবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তজ্জন্য শৌকসঙ্গীতগুলি মুল গ্রস্থের অন্তভূর্ত ন! 
করিয়া অন্যের প্রতি উক্তি ও রচয়িতার প্রতি অগ্যোক্তি গীতি সহ 
১ম পরিশিষ্ট প্রকাশ করিলাম। সঙ্গীত-কুস্রম ও কদ্িতা-কুস্থ 
সন্বন্ধে অনেক মহাস্সা যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা ২য় 

পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। এই সকল প্রশংসাপত্রেও রচয়িতার 
চরিত্রের স্ফ,রণ হুইয়াষ্ছে। 

গীত-সংস্ষ্ট ফুটনোটগুলি রচয়িতার নিজের | 

গায়কের স্থৃবিধার্থ গানগুলির বর্ণমালানুবায়ী সূচী প্রদন্ত হইল। 
পরিশেষে বক্তব্য এই যে পরমারাধ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাকুমার 

কবিরত্ব মহাশয় এই গ্রন্থের আশুল প্রন্ফ সংশোধনাদি করিয়া দিয়। 

আত্মাকে অধিকতর খণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইতি। 

নাটোর, প্রীদুর্গানন্দ সান্যাল । 
১৪ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩*৬ সাল। প্রকাশক । 



রাগ রাগিণীর উৎপত্তি, সংখ্যা, পরিণয় ও গাইবার খতু, কাল 
ও রস নির্ণয় সম্বন্ধে “সঙ্গীত দামোদর” গ্রচ্ছের 

* প্রয়োজনীয় অংশ সকলের অনুবাদসহ 

নিঙ্গে প্রকাশ করা গেল। 

" ব্বর-সৃষ্চি | 
শিখীর ন্ুৃস্বরে হয় ষড়জ্ উত্তষ। 

কৃষত-ধ্বনিতে স্থপ্টি হইল খষভ ॥ 
অজের আরাবে হ'ল গান্ধার-জনম । 

কোচবক-কুজনেতে জনমে মধ্যম, 

বাসন্তীর কলক কোকফিলার রবে, 

মধুর পঞ্চম স্বর পঞ্চম সম্ভবে 

হয়ের হ্েষায় হয় ধৈবত-উত্পতি, , 
নিষাদ্দ-নির্ণয় শুনি কুঞ্জর-বৃংহতি ॥ * 

যে ধ্বনিবিশেষ লোকের চিত্ত-রঞ্জন ক্র, সামান্ততঃ তাহাঁকেই লোকে 

বাঁগ কহে। 

শান্তে এই প্রকার কথিত আছে যে, মহাঁদেবের পঞ্চ মুখ হইতে শ্রী, ভৈরব, 
পঞ্চম, বসন্ত ও মেঘ এই পাঁচটা এবং পার্ধতীর মুখ হইতে বৃহননট অথবা 
নটনারায়ণ নামে একটা, সাঁকল্যে এই ছয়টী রাগের প্রথম উৎপত্তি হয়। 

কোন কোন সঙ্গীতগ্রস্থকর্তা মল্লার, মালব, শ্রীরাগ, বসত, হিলোল ও 
কর্ণাট এই ছয়টাকে রাগ,বলিক্ণ। উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ।” উক্ত ছয়টা রাগের 

প্রত্যেকের ছয় ছয়টা করিয়া ভাধ্যা আরোপিত আছে। “বৃহ্ব্পুরলাণে” 
কামদ, বসস্ত, মন্ত্র, বিভাস, 'গান্ধার ও দীপক এই ছন়, রাগ, এবং প্রত্যেক 

রাগের ছয়টা করিয়া ব্গিণী "বা স্ত্রী। আবার এই ছয় রাগিণীর ছয়টা দাসী 
ও এক একটা বাগে এক,একটা কি্কর আছে; এমতও উল্লেখ আছে। 

* ময়ুরবৃষভচ্ছ গক্রৌঞ্চকোকিলবাজিনঃ । 
ম(তঙ্গশ্চ ক্রমেণাহ শ্বরাঙ্্েতান্ হুছুর্গমাঁন্॥ 
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তাহাদিগকে রাগিণী কহে। এই ছয় রাগ ছত্রিশটা রাগিনীর সহযোগে ষোড়শ. 

সহত্র উপরাগ এবং উপরাগিণীর জন্ম হইয়াছিল । 
আবার গরায়কেরা এই সকল রাগের পরস্পর মিশ্রণে বহুবিধ আধুনিক 

রাগের স্ষ্টি করিয়াছেন । 

এ বাগ রাগিণীগুলি খত্বস্ুসারে গান করিতে পূর্বাহ্নাদি কাল বিচারের 

প্রয়োজন হয় না। পরস্ মতান্তরে ভিন্ন ভিন্ন খতুতে এই সকল এবং অন্যবিধ 
রাগ রাগিনী সকলও গান করার বিবি নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । 

কোন কোন সঙ্গীতগ্রন্থকর্ভীর! সঙ্গীতে শৃঙ্গার, হাস্তি, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, 
বীভৎস, অদ্ভুত এবং করুণ এই অষ্টবিধ রসের ব্যবহার বিষয় উল্লেখ করিয়া 

গিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোন কোন গ্রন্থকার কক্ণণরসের অন্তর্গত শাস্তি 

রসকে অপর একটী পৃথক্ বস বলিয়া নববিধ রস বাবহার করেন, কিন্তু কেহ 
কেহ বলেন যে, শাস্তি একটা পুথক্ রস নহে, এটা করুণরসের 

অন্তর্গত। * 

তৈবরী, বিভাস, আলাহিয়া প্রভৃতি রাগিণী সমুদয়কে- সঙ্গীতগ্রন্থকর্তীর। 

এক্ষণে করুণরসের রাগ বলিয়া গান করিয়া থাকেন। সিন্দুড়া, মালব, 

শঙ্করা, পুরিয়া প্রভৃতি রাগরাি শীসমূহ বীর রম প্রসিদ্ধ। 

কলিঙগড়া বাণ্কালাংড়া, পরাজিকা ব৷ পরজ, কেদার1, ললিত, খট প্রন্ৃতি 

শৃঙ্গাররসের রাঁগিণী বলিয়া প্রচলিত আছে। 

সোঁহিনী এবং বাহার এই ছুইটীও শুরঙ্গাররসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

ভৈরবী, কল্যাণ, ভূপালী, শ্যাম, হাথির, আড়ানা, সাহান প্রভৃতি হাস্তরসের 
অঙ্গ এবং উৎসব ও মর্জল কর্ম, গেয়। বীভৎস, রৌদ্র, ভয়ানক এবং অদ্ভুত, 

এই চারিটা রসের বিন্দিষ্ট কোন ্ব্গ রাগিণী এক্ষণে বড় দেখা যাঁয় না। 
ঝিঝিট, খন্বাবভী, ধানী, চিত্রাগৌরী প্রভৃতি (করেকটা টগ্লার রাগিণী 

বলিয়! প্রসিদ্ধ । 

লুম্ বারোয়া, ইঞ্জি, পিনু প্রভৃতি কয়েকটা যাবনিক রাগণ্ড টগ্লার রাগের 
মধ্যে গণ্য । এই টগ্লার রাগগুলি নানা খতুতে নান! রসে পূর্বাহাঁদি কাল- 

নিয়ম পরিত্যাগে গায়কেরা স্বেচ্ছামতে সর্ধক্ষণই গান করিতে পারেন। 

এই বাঁ রাগিণী গুলির পক্ষে খত্বাদি নিয়ম কর্তব্য নহে। রাজাজ্ঞায় বা 

বা ,রঙ্গ-ভূমিতেও কল *সময় সকল প্রকার রাগ রাগিণী অবাধে গান করা 
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যাইতে পারে। রাত্রি দশ দণ্ডের পর রাত্রিসন্বন্বীয় যে সকল রাগ বাগিণী 
আছে, সে সকলও অবাধে গেয় বটে । 

রাগ । রাগিশী। সময়। ঝতু।  রূস। 
১। মল্লার ...* বেলাবলী ... মধ্যাত্র ... বর্ষা ... ০ 
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কৌঁড়ী ১... মধ্যাহ ১, ৪... ২.১ ৪ 
কেদারিকা ...  সায়াহু ... ০... শৃঙ্গ 

২। মালব ... ধাঁনশী ..১  মধ্যাহ্ব ... ০:15 
বীররন মালশী .*. সায়া ৯ গ্রীষ্ম ১০5 

কামকেরী ... পুর্বাহ্ ১... ০. ০০5 
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আসোক়ারী ... সায়াহু ... ০ +..... ৪ 
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কটী কথ! । 

শরদ্ধাম্পদ প্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র লাহিড়ী লিখির্ভ। 

মুকং করোতি বাচালং পঙ্থুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। 

যৎ্কুপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ 

সঙ্গীত পরমা যোগবিগ্ভা । ভারতবর্ষে অনাদ্দি কাল হইতে সঙ্গীতের 
আলোচনা হইতেছে । ছন্দৌমাত্রই গেয়, বিশেষতঃ .সাঁমবেদ উদাততাদি স্বরে 

স্থান মুচ্ছনাদি বিভাগে গেম্স। অন্ত বেদেরও স্বর, বর্ণ, অক্ষর এবং প্রয়োগ 
আদিসহ অর্থ জানিয়া মাঁত্র/-বিচ্ছেদে পাঠ করা কর্তব্য । যথা ষভুর্বেদ-ভাষ্যে-_ 

দস্বরোবর্ণোহক্ষরোমাত্রা ততপ্রয়োগোহর্থ এব চ। 
মন্ত্র জিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যঃ পদে পদে । ৮ 

তথা যোগি-যাঁজ্ঞবন্ধঃ-_ 

“অবিদিত্বা তু ষঃ কুধ্যাদুষজনাধ্যাপনং জপম্। 

হোমমন্তর্জলাঁদীনি তস্য চাঙ্গ ফলং ভবে ॥৮ 
অতএব বেদপাঠ অনায়াসসাধ্য নহে। বেদগানের ব্রক্গজ্ঞান লাভ মাত্র 

উদ্দেষ্ঠ । যে পর্যন্ত বেদে সুস্ম ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, সে পর্য্যস্ত পুনঃ পুনঃ 

সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । যথা বশিষ্ঠঃ-- 

“চতুর্বেবেদেষু যে! বিপ্রঃ সুন্ষং ব্রহ্ম ন বিন্দতি । 

তাবদ্ভধতি সংসার যাঁবদ্ত্রল্ম ন.বিন্দতি ॥% 
পরমাত্মীই জীবের উপাস্ত।. পুত্র বিত্তাদ্দি 'সকল হইতে পরমাত্ম। প্রিয় । 

যথা শতপথত্রাঙ্গণে ১৪ কা: ২ ব্রাঃ-- 

“আত্সানমেবোপাসীত । তদেতৎপ্রেয়ঃ পুজ্রাৎ 

প্রেয়ে! বিভাৎ্ প্রেয়োইন্ত মাত 0৮ এ 
পিত।'মাতার কাম বশতঃ ত্রাঙ্মণাদি বর্ণত্রয়ের যে জন্ম হয়, তাহ! প্রকৃত 

জন্ম নহে। বিধিবৎ ,বেদপারগ আচার্য কর্তৃক সাবিত্রী উপদেশ লাভ করিলে 
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আর একটী জন্ম হয়, তাহাই ছ্বিজত্ব, এবং তাহ! হইতেই অজরত্ব ও অমরত্ব 

লাত করিতে পাঁরে। অর্থাৎ সপ্ত ব্যান্ৃতি স্যাসে ব্রহ্মক্ঞান জমিলে জীবন্ুক্ত 
হুইয়! জন্মমরণাদিরহিত অমরত্ব প্রাপ্ত হয় । যথা £-_ 

“ক্দামান্মাতা পিতা চৈনং যছ্ুৎপাদয়তে মিথঃ। 
সম্ভৃতিং তন্ত তাং বিদ্যাদ্যদ্যোনাবভিজায়তে ॥ 
আচাধ্যস্তস্ত মাং জাতিং বিধিবদবেদপারগঃ | 

উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা না সত্যা সা জরাইমরা ॥৮ 

ক্রমে ক্রমে আধ্যদিগের সেই অমরত্ব প্রদ সাবিত্রীদীক্ষার মূল উদেশ্ত ট্কেবল 
একটা অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে । জ্ঞাননিধান খষ্দিগের পরিবর্তে 

নিরক্ষর জ্ঞাতি সম্তান-উপনয়নের আচার্য গুরুপছ্ছে অধিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন । 

অতএব আর্ধ্যদিগের সেই সুমহতৎ উদ্দেস্ত উপুনস্বনসংস্কার ও বেদাধ্যয়ন একটা! 
ধর্মের খেলায় পর্যবসিত হইয়াছে । ফলত: সেই সগ্তব্যাহ্তির শ্রাণায়ামই 

বৈদিক যোগ। প্রীণারামষ কেবল নাপিকাঁধৃত করিয়া করিয়া মন্ত্র কটী পাঠ 

করিলেই সিদ্ধ হয় না। ভূঃ আদি সতা পর্যাস্ত সপ্তবাহ্ৃতি* উপধুর্ণপন্ধি সপ্ত 
লোর। এবং তাহাই সপ্ত ছন্দ স্বখবা, সপ্ত ্বর । যথা যোগি-যাঁজ্ববঙ্ধ্যই-_. 

“ভূরাদ্যাশ্চৈব সত্যান্তাঃ সপ্তব্যাহৃতয়ন্ত যাঁঃ। 
লোকান্তএব সপ্তৈতে উপযুর্ণপরি সংস্থিতাঁঃ ॥” 
সতাএব সপ্ত ছন্দাংসি লোঁকাঃ সপ্ত প্রকীর্তিতাঃ1% 

এই সপ্ত লোকের মধ্যে সপ্তম সত্যলোকই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই সাধনার 
চরম। তাহার ঈউর্ধে আর ক্ছু রি । যথ। বা গি-ধাক্জ ন্ব[১-_ 

“প্রাপ্যতে চৌঁপঃতোগার্থং প্রাপ্য ন চ্যবতে পুনঃ | 
তৎ স্মুত্যং সগ্তয়োলো কম্তন্মাদুদ্ধং » রিদ্যতে-॥” 

সত্যেই ত্রন্ধস্থান, যথা বিউুধ্ ্রীয় প্রথম খণ্ডে-- 

“রবিমধ্যে স্থিতঃ জোমঃ সোমমধ্যে ছতাঁশনঃ । 

তেজোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্িতোহচ্যুতঃ ॥৮ 
[ খ] 
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তথা যোগি-যাজ্ঞবন্ধ্যঃ-- 

“একে! হি মোমমধ্যস্ছোহস্বৃতং জ্যোতিঃস্বরূপকম্ | 

হৃদ্রিস্থং সর্ববভূতানাং চেতোদ্যোতয়ত্ে হ্যসৌ ॥৮ 
তথা ব্রাক্ষণসর্ধন্থে হলীযুধঃ-- 

“নানাদেবতাময়পরব্রন্মস্বরূপো! ভূরাদিসপ্তলোকান্ 
প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতীক্ূপং 

সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রন্দলোকং ব্রন্মস্থানং নীত্ব। স্বাত্মন্যেব 
ব্রহ্মণি বুহ্মজ্যোতিষ! সহৈকীন্ভাবং করোতীতি ॥৮ 

ইহার অর্থ ব্যাখ্যা কর! নিশ্রয়োজন। ভাঁবার্থ এই যে, সকল ভূতেই 
জ্োতীরূপে ব্রঙ্গ বিদ্যমান। . হৃদয়স্থ দীপ-শিখাব্ৎ জীবাজ্াকে প্রণায়ামের 

দ্বার! ভূরাদি ছয় লোক উত্তীর্ণ করাইয়া সপ্তম সত্যলোকে ব্রন্স্থানে একীভূত 
করাই প্রণায়ামের উদ্দোশ্ত। 

সঙ্গীত-যোগও প্রস্তাবিত প্রণায়ামের প্রকারাস্তর মাত্র । নাদই (ধ্বনি) 
সঙ্গীতের মূল। যথা গান্ধর্কে_ এ 

বৃন্বগ্রস্থিস্থিতঃ সোৌহথ ক্রমাদুদ্ঘপথে চরন্। 
নাভিহ্ৃৎকণমৃদ্ধাস্ত আবিভূতি ইতি ধ্বনিও ॥৮ 

তথাহি__ 
“নকারং প্রাণনামানং দকাঁরমনলং বিছুঃ । 
জাতঃ প্রাণাগ্রিসংযোগাঁৎ তেন নাদং বিছুর্ববূধাঁঃ ॥% 

অতএব নাদ অথবা ধ্বনি নাভি, হয়, কষ, মৃদ্ধা এবং মুখ স্পর্শ করিয়া 
ক্রমে উর্ধে গমন করিয়া! থাকে। আর তাহ! প্রাণাগি সংযোগে নির্বাহ হয়। 

এই ধ্বনি আবার পটু অপুষ্ট এবং স্থল হুস্মাদিরূপে,.স্ব্কত্রিম “এবং কৃত্রিম ছুই 
প্রকারে সম্পন্ন হয়। যথা গান্ধর্ক্বে_ 

“নাদোহতিসুক্ষাশ্চাসৃদ্ষমঃ পুষ্টোহপুইশ্চ কৃত্রিম । 
পঞ্চস্থানাভিধাঃ ধরে পঞ্চস্থানস্থিতঃ ক্রমাৎ ॥” 
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প্রস্তাবিত ধ্বনি বীণাঁদি যন্ত্রে ও কণ্ঠে সমুখিত হইলে তাহাঁকেই সঙ্গীত 

বলা যায়। সঙ্গীত ছুইপ্রকার, যথা কৃত্রিম এবং অক্রত্রিম। এই নিমিত্ত 

বীণাও ছইপ্রকার কথিত হুইয়। থাকে। মনুষ্য-ক্-উড্ভৃভ সঙ্গীতকে 
অকৃত্রিম এব তাহাকে সামগী বীণা, আর যক্ত্রোখিত সঙ্গীতকে কৃত্রিম ও 

তাহাকে দারবী বীণ! কহে। যথা £__ 

“লামগী দারবী বীণা] দ্বে বীণে গানজাতিষু 1” 
তৎপরে সঙ্গীত শাস্ত্রে বীণার লক্ষণও কথিত হইয়াছে । ষথ| £-_. 

“দণ্ডঃ শত্তুঃ উমা তন্ত্রী ককুভঃ কমলাপতিঃ। 
ইন্দ্রশ্চ পত্রিকা বৃন্গ! তৃন্বৌ৷ নাভিঃ সরম্বতী ॥ 
সর্ববদেবময়ী বীণ। বীণেয়ং সর্বমঙ্গলে । 
দর্শনে ম্পর্শনে মুক্তির্ভোগত্বগীপবর্গদে ॥১ 

দণ্ড মহাদেব, তন্ত্রী উমা, যাঁহাতে তার ন্নিবদ্ধ থাকে তাহাকে ককুভ কহে, 

সেই ককু বিষুম্বরূপ এবং পার্দা ইন্দ্র, নাঁভি সরস্বতী, আর ত্রহ্ধ তুম্বদ্য় |. 

এইরূপ সর্বদেবময়ী বীণা সকল মঙ্গলের আকর। ইহার ছারা যুক্তিলাি 
হয়। তাহার পরে তন্ত্রে যে যট্চক্রের ব্যাখ্যা আছে, ত্হাও বেদোক্ত 

ভূরাঁদি ছয় লোকের নামান্তরমাত্র। কুলকুগডলিনীকে ষট্চক্র ভেদ করিয়া 
বৈদিক সত্যলোকে লয় করাই বট্চক্র সাধনের ক্রেম। সঙ্গীতে শরীরন্থ 

সেই সপ্তলোকের সপ্তস্থানই সপ্তন্বরের স্থান। স্বত্ব, রজঃ, তমঃ এবং 
বৈদিক ভম্, দীর্ঘ, প্লঁত, সঙ্গীতে ভরত, মধ্য, বিলম্বিত অথবা, উদারা, মুদারা, 

তারা নামে তিন্ন গ্রাম। আর প্রত্যেক শ্রীমে সপ্ত স্বুরসুংযুক্ত হইয়া এক- 

বিংশতি মুঙ্ছনা নামে কথিত হইয়ী থাকে । 
সপ্ত ব্যাহ্ৃতি ওগ্নাভি, হ্বদঘ্ধ ও ললাট এই তিন স্থানে ত্রিবিধ প্রকারে 

সাধনীয়। নিশ্বাসই স্ব» ইহাতেই স্বরোদয়, শার্জে অগ্সি, হুর্্য ও তন্ত্র 
নাঁড়ীরূপে শ্বরের বিভাগ লইয়া কতই অন্ভুত আলোচন! হইয়াছে । বৈদিক 
ত্বরই রাঁগ। সেই জন্য 'সনস্তবন্্ীল হইতে আধ্য খধিরা বর্ণমালায় হম্ব, দীর্ঘ, 
প্লৃত মাত্রা ব্যবহার করিয়৷ আসিতেছেন। সেই বৈদিক স্বরই* সঙ্গীতের 
রাগে পরিণত । সপ্তম নিষাদদে (সত্যে) লয় পাইৈই যোগের চরম সিদ্ধি 



এ, 

হয়। াতএর সঙ্গীত যে পরমা যোগবিগ্ঠা তাহা সহজেই বুঝা! যাঁর। ভগবান 
যহাঁদেব এবং নারদাদি খষিগণ সক্গীতযোগে পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 

ব্রেশে * সংকীর্তপপ্রবর্তক মহাত্মা চৈতন্যদেব সঙ্গীতযৌগে বিশেষ 

স্মনুরত্ ৮ তাই লংকীর্তনে তিনি অনেক সময় আজুছারা হইতেন। 

সাধকপ্রধান তুলসীদাস, কবিরদাঁস্ জ্ঞানদাল প্রভৃতি এবং বঙ্গের সাঁধক- 

শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন এই সঙ্গীতযোৌগেই পরম! মুক্তি লাভ করিয়াছেন। 

এদেশে প্রাচীনকাল হইতে বেদ-গানের সুবিধার জন্যই “হত্ব দীর্ঘাদি 
বর ভাষার অস্থিমজ্জায় সংযুক্ত। কিন্তু বঙ্গভাষায় সঙ্গীতে উন্নতি নাই 
বলিয়া হুশ্যদীর্ঘাদি শ্বরের কোন মূল্য নাই। বিদেশী ভাষায় হুস্ব দীর্ঘাদি 

শ্বরের অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। বেদের একাক্ষর মন্ত্রেও ছন্দ আছে। 

সেই ছন্দহই সেই মন্ত্রগানের রাগ। ক্রমে পুরুষপরম্পরায় বেদগানের 

কাঠিন্ত দেখিয়। খবির! কাব্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গগ্য, পদ্য উভয়বিধ 
কাব্যেই "ছন্দ মাত্রা এবং যতি (লয় আছে)। শ্লোকের প্রবর্তক মহর্ষি 

বাল্সীকি বেদার্থযুক্ত রামায়ণ কাব্য, রচনা! করিয়া! তাহাও গান করাইয়াছেন, 

এবং সেই গান কিন্ধপ তাহাও বলিয়াছেন। ফলতঃ মহর্ষি বামীকির দৃষ্টাস্তে 
স্টাহার পর শ্লোকরন্ধ কাব্য পুরাণ অসংখ্য এচার হইয়াছে, তৎসমুদায়েও ছন্দ 
অনাদি আছে? অথচ গান করিবার পদ্ধতি, ক্রমে লোপপ্রায় হইয়াছে। 

এখন কথক মহাশয়েরা ক্চিৎ ছুই একটী কবিতা গান করিয়া! প্রণালীমাত্র 

স্থির ক্ষরিয়্াছেন। 
আধ্য সম্ভানগণ ক্রমে যুগ-মাহাত্ত আচারত্রষ্ট হইতে লাগিলেন। ঈশ্বর- 

সাধনা যাহা ত্রিবর্ণের কর্তব্য ছিল, তাহ! বনবাসী খবিদিগের করণীয় মাত্র 

হইব উঠিল। বিকামের আত বাড়িয়া চলিল। লোকে, আর বেদগানে 
কিম্বা বেদের তাৎপর্ধয-সমস্িত লঁমায়ণ 'হাভীরতাদি গানে পরিতৃপ্ত হয় 
না। যোগপ্রণালী নষ্টপ্রায় হইল, তাই গতায় চতুর্ধ অধ্যায়ে ভগবান্ 

বরিয়াছেন-. 

«ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবানহ্মব্যয়ম্। 
বিবন্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষীকবেইবুবীৎ ॥ 

ক প০৮০ পসরা পপ পাপ 

কবিরকে অগেক মুসজম্ান ফকির বলিয়। বিশাস করেন। 
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এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ধয়ে। বিঃ । 

সকালেনেহ মহতা যোগে নষঃ পরস্তপ | 

অতএব গজীতও ব্যবসায়ে পরিণত হইল। পণ্ডিতের! বিবিধ নাটক 

রচন! করিয়া, সেই ব্যবসায়ের সাহাঁধ্য করিতে লাগিলেন । তাহার বহু শতাব্দী 
অস্তে মুসলমান কর্তৃক ভারত বিজিত হয়। কিন্তু প্রক্কৃত সঙ্গীতের চর্চা আর্যয- 
ভূমি ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্ত কোন দেশে ছিল না। মুসলমান সমট্গণ 

রণপরিক্লান্ত চিত্তকে ভারতীয় সঙ্গীতে শান্ত করিতে গিয়! দেখিলেন যে, তীহার। 
স্কত শ্লোকের কিছুই বুঝিতে পারেন না। তাহাঁতেই উদ্যমশীল মৌগল- 

দিগের প্রাধান্তকাঁলে হিন্দী এবং উর্দু ভাষায় সঙ্গীতরচনা আরম্ভ হইল। 

তাঁনসেন প্রভৃতি হিন্দু গাঁয়কগণ ধর্ম্াস্তর পরিগ্ঠুহ করিয়া তাহার পু্টদাধন 
করিতে লাগিলেন। তখন সঙ্গীতযৌগ, বিল্মাসিতার উপকরণ হুইয়া' উঠিলেও 
সঙ্গীতের অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে সে কালের অনেক কিন্বদস্তী অগ্থার্থপ চলিয়া 
আসিতেছে । 

বাস্তবিক পক্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইলেও আর, বিজাতীয় ভাবে 

সঙ্গীতের রূপান্তর হইহুলও ভূক্তকবি তুলসীদাস প্রভৃতি তাহ! সাধনপর্থ 
প্রয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। *বঙ্গদেষ্শ কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব, বিগ্বাপতি, 
চণ্তীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কৃবিগণ, ভক্তিমার্গ সঙ্গীতকে সাধা- 
রণের উৎসাহকর কীর্তন গানের প্রণালীতে পরিণত করিয় বঙ্গদেশক্কে ধন্য 

করিয়াছেন। তৎপরে মহাত্মা! রামপ্রসাদ ভক্তির উৎসন্বরূপ সরল ভাষায় 

সরল সুরে এবং দেওয়ান মহাশয় খেয়াল, প্রবপদ প্রভৃতি খাঁটি সুরে গান্দ 

রচনা দ্বারা বঙ্গভাষায় সঙ্গীতের জীবন্তাস করিয়। গিয়)ছেন। ক্রমে হকু- 

ঠাকুর, রামবন্থু, নৃসিংহ প্পরতৃত্তি স্থরসিক কবিগণ, কবি, ঝুমর, হাঁপ আখ- 
ড়াইর পথ স্থষ্টি কন্ধিয়া তাহার বিস্তর রূপান্তর করিয়াছেন। কবিবর ঈশ্বরচন্ত্র 
গুপ্ত কবির দলেরঞ্ভক্ত চ্ছিলেন। দাঁশরথি বায়ও প্র্থ্ষে কবির দল, হইতে 
অভ্যাস করিয়া হিন্দী স্থুর ভাঁ্গিয়া' বঙ্গভাষায় বিস্তর গান রচনা করিয়াছেন। 

এই কাঁলে কীর্তন গানগুক অন্ঃ আকারে ভাঙগিয়া, মধুহ্দন কাঁণ ঢপকীর্তনের 
কলেবর উন্নতি কবিয়াছেন। সাধকপ্রধান মহারাঁজ বামকষ্চ, ক্ষমলাকাস্ত 

ভট্টাচার্য এবং চশ্তীদাস, গোবিন্দদান হুইতে শেধে নিধুবাবু, মদনমাষ্টীর, 



৮* নি 

গোপাল উড়ে, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি এই পরমসঙ্গীতপথের কেহ 
উন্নতি, কেহ বা বিলাসিতার মশলা! বাড়াইতে ক্রুট করেন নাই। অতএব 
সঙ্গীত এখন অনেকেরই ধর্ম প্রবৃত্তি উন্নতির স্থলে নিক প্রবৃত্তির উত্তেজক 
হইয়! উঠিয়াছে। 

প্রীণায়াম ইত্যাদি যোগে সাধক কেবল আপনিই পরমানন্দ লাভ করেন; 
আর সঙ্গীত যোগে সাধক, শ্রোতার শরীরস্থ ছয় স্থান অধিকার করিয়! 
থাকেন। তাই ভক্ত সাধকের তানলয়বিশুদ্ধ মর্মস্পর্শী গানে অতি পাঁষণুও 
ক্ষণকালের জন্য গলিয়! যায়। পক্ষান্তরে আবার কুৎসিত সঙ্গীতের আকর্ষণে 
অনেক সচ্চরিত্র লোকও রিপুপরাম্ণণ হয়।। সঙ্গীতে প্রকৃত ভক্ত, আত্ম- 
বিস্বত হইয়া! থাকেন। অন্ত €যাঁগে আত্মবিস্ত হইতে সকলের শক্তিতে 

কুলায় না। ধর্মমসঙ্গীতের গায়, যদি কুটম্ছ চৈতন্যে লয়ে পরিণত হয়, 

তবে সাধকের আর অন্য যোগের প্রয়োজন কি? সেই জন্য সাধকপ্রধাঁন 
রামপ্রসাঁদের সঙ্গীতলয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবায়া! লয়প্রাপ্ত হইবার বৃত্বাস্তে 
এখনও অনেকে রোমাঞ্চিত কলেনর হইয়া থাকেন। মহারাজ রামকষ্জের 

অতি সুরসাল অন্তিম সঙ্গীত, “আমার মন যদি রে ভোলে, তবে বালির শয্যায় 

কালীর নাম লইও কর্ণ-মূলে”। ইত্যাদি গাণ এখনও অনেরু ভক্ত গাইতে 
গাইতে অশ্রু জলে প্লাবিত হয়েন। 

সঙ্গীত স্বরসাঁধন যোগ । আমর! সচরাচর যে কথা বলিয়। থাকি, তাহাতেও 

আবৃত্ভিকৌশল, ছন্দ ও স্বরচাতুর্ধায আছে। যে ব্যক্তি পূর্বজন্মার্জিত 
সাধন বলে স্বতঃ সেই স্বরচাতুর্য লাভ করেন, তাঁহার ভাষীয় সকলেই মুগ্ধ 
রে প্রসিদ্ধ ফরাসীসম্রাটু নেপোলিয়ানের লোকমুগ্ধকর ক্থাঁয় শক্রও 
শীভৃত হইয়াছে এখন ইউরোপীয় মহিলাগণ প্রণয়ী মুগ্ধ করিবার জন্ত 

রি কহিবার স্বরপ্রণাঁলী নিয়মমত শিক্ষা করিয়া থাঁকেন। যন্ত্র ও কণ্ঠ- 

স্বরের মুগ্ধকরী শক্তিতে বীরগণ আত্মহারা হুইয়৷ অবর্লীলাক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাণ্দান করিয়া থাকেন। মনুষ্য-কণ্ঠ কিনব যন্ত্রটি ত্বর্রে বনের পঞ্তপক্ষীও 

বশীভূত হয়। ম্বরে আদি প্রভৃতি ছয় রস বিভাগক্রমে কাল ও মাত্রা লক্ষ্য 
করিয়। আলোচনা করিতে পারিলে জগৎ বশীভূর্ত' হইতে পারে। এই জঙ্যই 
নাদ ব্রহ্গরূপে কথিত হয়। আর ছাদন করিতে পারে বলিয়! বেদকে ছন্দ 

বলে। বেদ ষথানিক়মে হ্বরিত হইলে বক্তার সর্বযোগ ক্ষমতা জগ্মিতে পারে । 
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কাল অনুসারে স্ুক পশুপক্ষী দুরাস্তাংং ভেকরবেও মানব-হদর আক 
হয়। ইহাঁতেই ছয়টী রাগ এক একটা জন্তর স্বর হইতে অনুকৃত হইয়াছে 
বলিয়া প্রসিদ্ধ! যথা-_ময়ুরের কেকারব হইতে ষড়জ, কৌকিল-কুজন হইতে 
পঞ্চম অথবা! ব্লসস্ত রাগ ও কুকুরের স্বর হইতে খান্বাজ রাগ গঠিত হইয়াছে। 
স্বর সম্বন্ধে বিস্তর কথা বলিবার আছে, কিন্তু তাহা এই স্থানে সুবিধাজনক 

হয় না। 

ছুঃখের খ্বিয়্ এই যে, এই সর্বভৃত-বশীকরণ এবং মুক্তির পরম সাধন 

যোগ সঙ্গীতবিগ্যা, এখন দির উদ্দীপনার স্থান অধিকার 

করিয়াছে। ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত খধিরা যে সকল যোগপদ্ধতি আবিষ্ঠার 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হ্তাসের দারা স্তসম্তনযোগও "একতর উপাঁয়। সেই 

স্তস্তনযোগ অভ্যাস জন্য যোঁগীরা বিস্তর প্রয়(স্জ পাইয়াও কর্দাচিৎ সফল- 

কাম হইতেন। কিন্তু সামান্ত বাজীকরগণ , অর্থ উপাজ্জনের প্রতাশায় 
স্তম্তনযোগ সহজে শিক্ষা করিয়া দর্শকের নিকট বলিহারী লইতেছে। 
সেইরূপ পরম যোগসঙ্গীতও এখন ব্যবসাধ্টী এবং বিলাসীর হাতে বিকৃত 

আকার ধারণ করিলেও তাহার পবিভ্রতা নষ্ট হয় নাই। , মনুষ্য সামান্ি 

অর্থ এবং অকিঞ্চিতকর হম্মান প্রত্যাশায় যেরূপ শ্রীকাস্তিক চিত্তে, যেরূপ 
অক্লান্ত পরিশ্রমে দ্িনপাঁত করে, কত্ত *মায়ার প্রভাবে * ঈশ্বরসাধনায় 
তাহার শতাংশ চেষ্টা করিতেও সমর্থ হয় না। বাজীকরেরা ষদি ঈশ্বর- 

সাধন উদেশে স্তম্তনযোগ অভ্যাস করিত, তবে কদীচই কৃতকার্ধ্য হইত 
না। যোগসম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে, তাহা এই স্থানে উল্লেখযোগ্য । 

একজন যোপগীর একটী যুবাবয়ন্ক চেল1 ছিল, সে সর্বদাই বিবাহের 

চিন্তা করিত। যোগী থেচরী সুদ্রা সাধন নিমিত্ত প্রত্যহ স্বত্ব! বর্ধিতায়তনের 
প্রয়াস পাইতেন। মুদ্রার দেশ এই*যে, জিহ্বা পরিমিত বৃদ্ধি পাইলে 
তাহা৷ উপ্টাইয়! ব্রহ্রন্ধ। রোধ, করিলে, €দে সময় চিত্ত যাঁহীতে সমাহিত 

খাকে, মুদ্রাসাধনাত্কস্তও ক সেই ভাবেই থাকিয়া খায়। কুটস্থ চৈতন্ত 

হইতে পরমামৃত-বিন্দক্ষরণে ধোগীর জরা-মৃত্যু আদি শঙ্কা থাকে না। 
ইহাকেই হঠযোগ বলে? কিন্তু চেলা তাহার উদ্দেশ্ত কিছু না জানিলেও 
সে যোগীর দৃষ্টান্তে জিহ্বা বর্ধনের চেষ্টা করিত। দৈবাৎ এক দি তাঁহার 

জিহ্বা পরিমাণমত বৃদ্ধি পাইয়া উপ্টাইবামাত্র ব্র্বরন্কূপথ রুদ্ধ হইয়া 
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সে নিশ্চেষ্ট হুইয়া পড়ে । যোগী চেলাকে আপনার অসাধ্য যোগে কৃতকার্য 

দেখিয়া তাহাকে ভাগ্যবান বিবেচনায় স্থানাস্তরে চলিয়া যান। 
চেলা যোগাবস্থায় বহু বৎসর অতিবাহিত করে, তাহার শরীরের 

উপর নান! লতাগুন্স জন্মে। কোন সময় একজন রাজা ম্নগয়া উপলক্ষে 
সেখানে গিয়া প্রস্তাবিত কাণ্ড দেখিয়া চমত্রুত হুইলেন। তিনি যোগীর 

শরীরের উপরিস্থ গুল্মলতাদি অপনারিত করিয়৷ বন্যত্তনে তাহার সেবা করিতে 

প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ কিছু আহার করাইবাঁর চেষ্টা করিয়া দেখেন যে, 

তাহার জিহ্বা উদ্টাইয়া আছে। অস্গুলীনংযোগে জিহ্বা সরল করিবামাত্র 

তাহার যোগভক্গ হইল। তখনই যোগিরূপী চেলা ”বিবাহ দেও, বিবাহ দেও” 

বলিয়া উঠিল, এবং তাহার গুরু যোগী কোথায়, সে এরূপে এখানে কেন ? 
ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে নুগিল। রাজা আছ্যন্ত শুনিয়া আশ্টর্যযান্িত 
হইলেন। চেলার হঠযোগে হঠকারিতামাত্রই প্রকাশ পাইল। 

অতগব যোগাভ্যাস সিদ্ধ হইলেই ধার্মিক বা তাপস হয় নাঁ। তবে ঈশ্বর 
উদ্দেশে যোগাভ্যাসকারী, সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ । ভগবান্ শ্রীক্ক্ণ গীতায় 
«“যোগঃ কর্মস্্ কৌশলং” ব্লিয়াছেন। কর্মে পারদর্শী হইতে না পারিলেও 

কর্মের কৌশল শিক্ষা অবন্তই প্রশংসনীয়। পূর্বালে বেদপাঠ অথবা 
যোগপাধনে সন্লেই যে কৃতকাধ্য হইতেন, এ কথা বলা যায় না। তবে 

ত্রিবর্ণেরই সেই পথ অবলম্বনের চেষ্ট1 ছিল। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণগণ অনন্তমনে 

তাহা? করিতেই বাধ্য ছিলেন। এখনও ইংরেজী শিখিবার জন্য সকলেই 

সত্তানদিগকে বিদ্ভালক্ষে দিয়া থাঁকেন, কিন্তু শতকরা কয়জন শেষ পরীক্ষা 

পর্যন্ত ঠিক থাকিতে পারেন? ইহা আমরা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াও যেমন 
সন্তানকে বিস্তালয়ে প্লাঠাইতে বীতশরদ্ হই না, সেইরূপ ধর্মসাধনায় কৃতকাধ্য 

হইব ন। বলিয়া সাধনপথে গমন করিতে বিরত হওয়াও কর্তব্য নহে। সিদ্ধি 

বন্জন্মসাধ্য হইলেও এ জন্মে চেষ্টা না করিলে জন্মান্তরে তাহা! সহজে লভ্য 

হয় ন!। 
বৈদিক ছন্দ এবং উদাতাদি ন্বর ভাঙ্গিয়! ফ্রবপদ সঙ্গীতের আলোচনা আরস্ত 

হ্ইয়াছিল। কালে তাহা টগ্লায় পরিণত হইয়াছে । কাজেই, সঙ্গীতের দেই 

অমৃত্তময় “তাঁব এখন বিধে পরিণতপ্রায় হইয়াছে। অতএব বেদ-গায়ক পুজনীয় 
খাষি-সম্ানদিগের যেরূপ ছুর্দশী, তাহাতে আবার সঙ্গীতযোগের চরমোৎকর্ষ 
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লীভ করা! বহুদিনের কথ]!। এরূপ স্থলে ধর্শসঙ্গীতের আলোচনা-বুদ্ধিতেও 

পরষোপকাঁর আছে । তাহাতেই খাঁটি অথব! মিশ্র রাগে যে প্রণালীতেই' হউক 
ধর্মসঙ্গীত-প্রণেতা৷ মাত্রেই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পা্র। 

এই পুস্তক সন্বন্ধে প্রস্তাবিত কারণেই কটা কথা৷ লিখিতে গিয়া পণভ্রাপ্ত 
প্রায় হইয়াছিলাম। দেশের, বিশেষতঃ আধ্যসম্তানদিগের এখন এক্প 
দুর্গতি উপস্থিত হ্ইয়াছে যে পরম ভাগবত জয়দেব গোম্বামী, বিষ্কাপত্তি 
প্রভৃতি মহাজ্াগণ সঙ্গীতচচ্চার যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, বর্তমান 

নব্য-শিক্ষিতবুন্দের অনেকেই তাহাকে হিজিবিজি বলিয়া বিবেচনা করেন। 
কিন্ত তাহারা এ কথা ভাবেন না যে, তাহারা যেমন ১৫২০ বৎসর অক্লান্ত 

পরিশ্রমে একটী ভাষার অধিকার” লাঁভ করিয়াছেন, এখনও সঙ্গীতে যাহ! 
কিছু আছে, তাহ! নিয়ম মত শিখিতে আঁজীন্কুন খাটিলেও জ্ুশিক্ষ! হয় কি 
নাসনদেহ। তবে কালধন্্ান্ুদারে পতিতোদ্ধারক মহাত্মা চৈতন্তদেব কোন 

কোন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পাত্র হুইয়াছেন। চৈভন্তদেব যদি বর্ধমান 
বর্থশঙ্কর-উদ্ধারক বৈষ্ব ধর্মের প্রবর্তক এনা হইতেন, তবে বুঝি তিমিও 

বর্তমান কালে শ্রদ্ধাপাত্র হইতেন না। যাহা হউক, এখন টৈতন্তেক প্রতি 

শন্ধাবিস্তারে কীর্ভনগানে* অনেকেরই অস্করাগ দেখ! যায়। কিন্ত ছুঃখের 
বিষয় এই যে, বঙ্গভাষায় সঙ্গী তপ্রণেতা দাশরথি রাঁয়, মধুস্দন্ধ কাঁণ প্রভৃতি, 

বর্তমান শিক্ষিত সমাঁজে মন্তষ্যের মধ্যেই পরিগণিত নছেন। রোধ হয় কালে 

তাহাদের মাহাত্্য এবং তীহাদের প্রতি ব্শ-সঙ্গীত-প্রচার-পরিশ্রমের 

কৃতজ্ঞতার দিনও আসিতে পারে। ছুঃখের বিষয় এই যে, বেদগানরত 

আর্্যদিগের দেশে আঁজি সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ ইউরোপীয় পদ্ধতি এবং ইউরোপীয় 

গতের সংমিশ্রণে এক প্রকার বর্ণ-সম্কর সঙ্গীতের ১বছল প্রচুর 'আরভ হইয়াছে ।, 

ইহাতেও প্রন্কৃতরূপে রাগ “্রাণিক্বীর মাহাত্ম্য ঈএককালে লোপ পায় নাই।" 
অগ্ভাপি পশ্চিমাঞ্চলে অনেক "সাধক সন্াসী প্রাচীন রাগ লয়যুক্ত ভজ্জন 

গানে সাধন! করিয়া থান্তকন। মুসলমানদিগের রাজত্ব *লোপের সঙ্গে সঙ্গে 

প্রকৃত কলাবৎ সঙ্গীতের চর্চা অনেক কমিয়াছে। এদেশে এখন সঙ্গীতের 

প্রণালী পরিবর্তিত হইলেও, ১কৃতবিদ্ত সমাজের মধ্যে অনেকেই জঙ্গীত্ত- 

চগ্ায় মনোনিবেশ করিতেছেন ) ইহা! সামান্ত আহলাদের বিষম নহে। 
অতএব প্সঙ্গীত-কুস্মপ্প্রণেতা নিতাস্ত ছুঃনাহসিক কার্যে হততক্ষেপ 

[গ] 
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রূরেন নাই। কালে এই পুস্তকের সঙ্গীতও কৃতবিষ্ব সমাজে গণনীয় 
হইতে পারে। সঙ্গীত-কুস্থম-প্রণেত। শ্বয়ং প্রকৃত সঙ্গীতকলায় অভিজ্ঞ 
না হইলেও অন্তান্ত মহাজনের পদাঙ্কান্থদরণে রচনায় বিশেষ পটুত! 
দেখাইয়াছেন। ইহার লিখিত গানগুলি পড়িয়াঁ বড়ই স্ত্রীত্ত হুইয়াছি। 
বাগছী মন্থাশকস রাজসাহী জেলার একটা রত্ব স্বরূপ। তাঁহার স্বভাবজ 
কবিতারচনাশক্তির এবং ভাবুকতার নিদর্শন “কবিতা-কুস্ুম” পুস্তক কয়েক 

বদর পুর্বে প্রচারিত হইয়াছে। আবার এই পসঙ্গীত-কুস্ম”প্রচারে 

তাহার পরম। ভক্তি এবং শ্বদেশপ্রেমিকতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখাইয়াছেন। 

ইঙ্থার অনেক সঙ্গীতে গ্রন্থকার যে আপনার হৃদয় উদঘাটিত করিয়াছেন, 
তাহা তাঁহার পরিচিত মাত্রে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্দারা 
সাধারণের তৃপ্তি হইবে ন! ঝ্কুলিয়! গ্রন্থের সঙ্গে প্রণেতার চিত্র কিয্ৎ পরিমাণে 

থাক আবশ্তক বোধে কটী কথা! বলা যাইতেছে । 

গ্রন্থকার রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গাঙ্গইল গ্রীমে* ৬ মৃত্যুঞ্জয় বাগছীর 
ওঁরসে এবং জয়হূর্ণী দেবীর গর্ভে ১২৪৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে জন্মগ্রহণ 
করেন । আপোগণ্ড অবস্থায় মাতৃবিয়োগে এবং ছ্বাদশ বদর বয়সে 

ঁপতৃহীন হুইয়। ইনি বড়ই ছুস্তরে পড়িয়ছিলেনগ দ্বাদশ বৎসরের বালক, 
সামান্ত ভাকে গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়। বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন, পিতৃত্যক্ত 
একপ সম্পত্তি কিছু ছিল না। ভগবানের কৃপায় ইনি নান। ক্লেশে সে 
কালের প্রণালীতে বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিয়। রামপুর বোয়ালিয়ায় 

পরলোকগত গৌরঙুন্দর সিংহ উকিলের মুহরেরগিরিতে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। 

সিংহ মহাশয় রাজসাহী জজ আদালতে এক জন খ্যতনাঁমা উকিল ছিলেন। 
রামজর বাবু আপনি অনাটনের ভীষণ অত্যাচারে পীড়িত বলিয়া! জীবিকার 

উন্নতিতে বিশেষ যত্ববান্ হইলেন" অগ্টী দিমেই সিংহ মহাশয় ক্রমে রাম- 

জয়ের কর্ম্মকুশলতা, হ্যায়পরতা, এবং বিশ্বত্ত্ব ব্যবহারে, রামজয়কে আপনার 
ছু 

* ইহার প্রাচীন নাম গঙ্গাগ্রাম। ইহা বারেক্র ব্রাঙ্মণের একটা প্রাচীন সমাজ। 
কুল-শাস্দীপিক।--২৫ পৃষ্ঠা । 

+ শরফবি সঙ্গীত-কুহছুম ১ম খণ্ড, রা ১১২ নং (হয় সংক্করণের ১১৯ নং) গীতে 

সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন । 
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পরিবারগ্থ বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন । এই কর্দোপলক্ষে রায়ের 

সহিত অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদারের পরিচয় হয়। তাহার, কাধ্যপটুতাক় 
ও সদাশয় ব্যবহারে অনেকেই তাহাকে মোক্তারী কার্যে নিযুক্ত করেন। 
ক্ুতরাং সেই স্বৃহরেরগিরি রামজয়ের ভাগ্য-পরিবর্তৃনের মূল শৃত্র। প্রস্তাবিত 
উদ মোক্তারী কাঁধ্যে প্রসর বৃদ্ধি চহইলে ইনি স্বাধীনভাবে মোক্তারী 
কার্ষের উন্নতি করিতে লাগিলেন। 

ইনি স্ুঁদারণ অধ্যবসায়ে আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেও ইহার শরীয়ে 
অভিমান প্রবেশ করিতে পারে নাই। অনাটনে শিক্ষার সুবিধা না থাকিলেও, 

ভগবানের প্রদত্ত স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি পাঠ্যাবস্থাতে শ্ফুর্তিলাঁভ করিয়াছিল, 
এবং চতুর্দশ বৎসর বয়সে ইনি একথানি ক্ষণ কবিতাপুস্তক ও কটা 
গান রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মুদ্রিড়ু হয় নাই। সংপ্রতি ইনি 
আপনার উদারতা এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে কাধ্যকুশলতা এবং অমায়িক 

ব্যবহারে স্বকীয় ব্যবসায়ে শ্বনীমবিখ্যাত হইয়াছেন। সম্তোতষর বিষক্ 
এই যে, চঞ্চল! কমলার কৃপালাভেও ইনি আত্মবিস্বৃত হন নাই। ইনি আপনার 
পূর্বাবস্থা স্মরণ করিয়া সাধ্যমতে দরিদ্রের সহায়তা, যোত্রহীন পাঠার্থীর 
বিদ্ভাশিক্ষ/, এবং বিপজ্সর বিপছুদ্ধারে থোচিত সহায্য করিয়। থাকেন। 

ইহার আশ্রয়ে নিয়ত ১০।১২টা পাঠার্ধী ভরণপোষণ, চিকিৎসা, এবং বিদ্যাশিক্ষা! 
লাভ করিয়া থাকে । এইন্ধপে ইহার সদয় ব্যবহারে অনেক বালক কৃতবিগ্ধ 
হইয়া স্থথে জীবিক নির্বাহ করিতেছে! সাধ্যমত দানে এবং আক্ষিত্যেও 
ইনি অনেক ক্ৃতবিগ্ধ ধনীর দৃষ্টাস্ত স্থল। 

কবি বাল্যকাল হইতেই রহস্তপ্রিয়। ইহার বাল্য-হদয়ে ভীষণ হঃখের 
ছায়া পতিত হইলেও ইনি অন্ত্রান বদনে সহ্ করিয়াছেন। অথচ কিছুতেই 
তাহার স্বাভাবিক প্রফুপ্নতা ব্তিরোহিত হইত না। ইহার অব্যঙ্গ গল্পে 

এবং কৌতুকাবহ লোক-চরিত্রব্যাথ্যায় আবাল বৃদ্ধ মুগ্ধ হুইয়া থাকেন ॥ 
ইনি সামাজিক, ধধর্ম-সংক্রাস্ত, সঙ্গীত, নাটক, খেলার $বঠক, সকল কার্য্যেই 

ছূদয়ের সহিত যোগ দিয়! থাকেন। নৈঠিক হিন্দুধর্াবলম্বী হইলেও কোনও 

শ্রেণী কিম্বা ধর্শমতের প্রতি ইহীর বিদ্বেষ নাই। ধর্ম্মসংক্রাত্ত কিন্বা 

ঘামাঞ্জিক উৎসব হইতে কৌতুকাঁবহ নাটকাভিনয় কিন্বা পাশাগেলায় ইনি 

যেমন উদ্মমনীল, আবার বিপগ্গের বিপছদ্ধারে, পীড়িতের তত্বাবধানে ঘেই-. 
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রূপ হৃদয়ের উদ্ঙ্ষে অগ্রগামী (১)। এরূপ সর্ধপ্রিয়তা অতি অল্প লোকেক 
াগ্যেই ঘটিয়া থাকে। অনেক সময়ে অর্থহীন দরিদ্র কৃষক এবং অনাথ 

বিধবা ইহীব,উদ্ধারতান্স বিন ব্যয়ে অথবা! অল্প বায়ে সুবিচার পাইয়া! থাকে। 

ইঙ্থাতেই বুঝা ঘায় যে, ইনি আপনার বাল্য-দারিদ্রের 'বিভীষিকা*সর্বদাই স্মরথ 
করিয়া দুঃখী এবং অসহায়ের সাহায্যে তৃপ্ত হইয়৷ থাকেন। 

এই পুস্তকের গানগুলিতে কৰি অনেক স্থলে বিশেষ নৈপুণ্য এবং কবিত্ব 

প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকগুলি গানই কবির হৃদয়ের গুর্তম প্রদেশ 
হইতে উৎপন্ন । তাহা সাধারণের সমানভাবে কচিকর হইবে কি না বলিতে 

পার্রিনা। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃত গুণের অনাদর হয় ন1। 
কবি নিঃস্বার্থ জলাশয়াদি পূর্ত কাধে বিশেষ উদ্যমশীল, তাহা তাহার 

৬২ নং গানে যেমন প্রকাশিত আছে, সেইরূপ তিনি শ্ববান্ধবহীন নিঃসম্পকীয় 
নেপালপিঘী গ্রামে বহু অর্থ ব্যয়ে একটী জলাশয় নিম্মাণে। গ্রামবাসীর 

লীরন রক্ষা করিয়া, কার্যেও দেখাইয়াছেন। মুখে অনেকে নীতিকথা 
রলিয়া! বিজ্ঞতার পরিচয় দিক থাকেন, কিন্তু দৃষ্টান্ত স্থলে কয় জন স্বক্বং 

অবতীর্দ হইতে পারেন? কবি দশ মাস বয়সে 'মাতৃহীন হইয়। জগন্মীত্- 

দুষ্দিপ! গো-ছুগ্ধেই পালিত হইয়াছেন, তাই, ইহীর অকপট মাতৃভক্তি গো- 

জাতির উপর ষংক্রামিত হইয়াছেঁ। ইহ বাড়ীতে যেরূপ আয়োজনে গো- 

সেবা হইয়া থাকে, তাহা অনেক লক্ষপতিরও শিক্ষণীয়। তাহাতেই কবি 

গোআানতির দুঃখে হৃদয়ের মন্ত্র বিদীর্ণ করিয়া ৬১ নং গানে গাইয়াছেন। 

কবি, স্বয়ং বিষু-টপাসক হইলেও, আঁপনার বাড়ীতে শি উপাসনাক় 

(১) বর্তম।ন কালে শব বহনাদি কাধ্য অনেকেই ক্লেশ ও অপমানজনক বলিয়। 

বিবেচনা! করিয়া থান, কিন্ত এ গোষ্যে রীমজয় বাবুর নিল্দুমাত্রও আপত্তি নাই। ১২৮০ 
কি ৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বোয়ালিয়া! নগরীতে ভর্ধঞ্কর ওঞ্জাউঠার উপদ্রব উপস্থিত হয়। 
একটা ভদ্রলেকের পহোদর সেই ব্যাধিতে লে হইলে, বুদ চেষ্টাতেও সহক্্াধিক 

ব্রাহ্মণের নিবাস স্থান বোয়ালিয়ায় শব-বহনের লোক পাঁছলেন .না ; নে ঢরস্্ব রৌদ্র, 
ভীষণ ওলাউঠার আতঙ্কে কেহই অনাবৃত শ্বাশানে যাইতে দত হইলেন না। আমার 
স্মরণ আছে যে, রাসজয় বাবু, মৃতের আত্মীয় এক জন: এবং আমি মাত ক্রোশাধিক পথে 
শব লইয়! গিয়: দেখি ষে, শ্াশান রাজ ডোম পথাস্ত প্রচণ্ড বৌদ্র ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। 
এক গাছি কাষ্ঠও নাই। শেষে রামজয় এবং আমার্ে স্বহস্তে কুঠ।র ধরিয়! বাবল+ বৃক্ষ 
ছেদান ও বছুভুর হইতে ন্বন্ধে বহন করিয়া প্রভাত হইতে ৪ট1 পরাস্ত প্রচণ্ড ঘৌদ্রের মধ্যে 

বহন করিতে হুইয়]ছছল ৬ 
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পরাজ্ধুখ নহেন। তিনি যদিচ বৈষ্ণব ধর্মের সার,-“বরং বুন্নাবনেহরণ্যে 
শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং নচ বৈশেষিকীং যুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচস।৮ উপদেশ 
১* নং গানে--“বরং ব্রজমাঝে উদ্ভিদ হইব” প্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন, তথাপি 

৩৬ নং গানে হরিহরের 'অভেদত্ব আর ১*২ নং গানে কালীকৃষ্ণের একত। 

গাইয়া হৃদয়ের প্রশস্তত| প্রকাশ করিয়াছেন। তত্িম্ন এই পুস্তকে শক্তি 
স্ব্দীতও অনেকগুলি আছে । কবি শ্বয়ং প্রাচীন সমাজ, প্রাচীন আচারের 
পক্ষপাতী, তাঁই হৃদয়ের মন্র্পর্শী ভাষায় সব্যঙ্গে ৬৪ নং হইতে ৬৭ নং 

গান গাইয়! সমাজের দুঃখে এক চক্ষে হাসিয়াছেন, এক চক্ষে কীদিয়াছেন। 

করুণ এবং হান্ত রসের বিপরীত সম্বন্ধ ; এই বিপরীত সন্বন্ধযুক্ত রমের একতার 

অবতারণা! কর! কবিত্বের বিশেষ পরিচায়ক । কবি, ৭ নং গানে নিরীহ পলু 
পোকার হঃখেও ব্যঙ্গের চক্ষে কীদিয়! পরম উপর্জশ দিয়াছেন। ইনি নিকষ 

মত সঙ্গীত শিক্ষা করেন নাই, কাঁজেই নির্ভীজ বুগরাগ্নিণীর আলোচনা করিতে 

অবশ্যই অস্ুবিধা হইয়াছে । তথাপি তীহার স্বাভাবিক কবিত্বে গাঁনগুলি 
উপাদেয় হইয়াছে । গানগুলি গাইবার সুবিধগ্র্থে রাগরাগিণী ও তালের নাষ 

ব্যতীত, সাধারণে প্রচলিত যে ধে গানের অনুকরণে কবির হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়া” 

ছিল, সেই সকল গানের প্রথম প্লাদ নিজরুত গানের উপরে দৃষ্টাস্ত দিয়াছেন 

বলিয়া সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পথ্যন্ত কণঠকণ্ড,য়ন নিবৃভি হুইবে। 
তাহার মধ্যে ৩৪ নং গানের দৃষ্টান্তে যে পদাংশ মহারাজ রামরুষ্ণের বলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন, সেটী সাধকপ্রধান রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের বলিয়া! শ্রবং 

৯২ নং গানের দৃষ্টান্তে যে পদাংশ সাধকপ্রধান কমলাকাস্তের বলিয়াছেন, 
তাহা আমরা তান্ত্রিক যোগী দ্বিজরাজ্জ ভট্টাচার্যের নামের ভনিতায় শুনিয়াছি। 

আমি একজন সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ, কাঁজেই গান)ঞজলির রচন[ুকৌশল ব্যতীত 
তান.লয় সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। ' তবে সঙ্গীতান্থুরাগীর কে ইহার 
ছুই চারিটা গান শুনিয়া অশ্রু,সন্বরণ করিতে পারি নাই। ফলতঃ কবি ষে 
ব্যবসায়ে আপনার উন্নতি, করিয়াছেন ইহাতে সেই মোফিদ্দম। সংক্রান্ত একটা 
গানও না দেখিয়া স্কুর রহিলাম |" "কবি যেরূপ সমাজের ছুঃখে হুঃখিত, তাহাতে 

আশা করি যে, সঙ্গীত-ঝুসথমের দিতীয় সংস্করণে বর্তমান সর্বনাশকর মোকমামা. 

অনলের দুঃখশিথাবর্ত, কবির কণ্ঠে উদিগরিত হইতে দেখিব, ইতি। * 
চুচুড়া । ১৪ই ভাত্র, ১৩১ 



১1৮০ | 

গত ১৩০১ বঙ্গাব্ধে ১ম খণ্ড সঙ্গীত-ফুন্ছমে আমি “ক্টী কথা” 
লিখিয়াছিলাম। এই পাঁচ বৎসর পর দ্বিতীয় খণ্ড সহ পুনরায় ইহা সুদ্রাঙ্কিত 
হইল। গ্রন্কার, আমার “কটা কথা”র শেষ আকাজ্া ১ম খণ্ডের ১১৩নং গীত 
প্রণয়নে পুর্ণ করিয়াছেন। এই পাঁচ বৎসরে জগতের বহু পরিকর্তন ঘটিয়াছে। 
গ্রন্থকারও জীবনের আর পাঁচটা সৌপাঁন (বৎসর) উত্তীর্ণ হুইয়াছেন। এই 
কালের মধ্যে তীহার ধর্্মসেবারও বিস্তর উন্নতি হইয়াছে । ইনি এখন উপযুক্ত 

পুত্র শ্রীমান্ জুরেন্দের হাতে অধিকাংশ বৈষয়িক কাধ্যভার ্যস্ত করিয়া গয়া, 

কাঁনী, প্রস়্াগ, মথুর], হরিছার, কুরুক্ষেত্র, পুর, কামাধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, চন্দ্রনাথ 

প্রভৃতি বহু তীর্থ পর্যটন করিয়়াছেন। গতবর্ষের ৫ই মাঘে বোয়ালিয়া 
ধর্মসভা-প্রাঙ্গণে একটা ইষ্টকালক্স নিশ্শখীণ করিয়। মহাসমারোহে শ্রীত্রীবাণেশ্বর 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । মহাদেবের নিত্যসেবার স্থায়িতাকল্পে তাহার 

আয়ের অনুপাতে দেবোত্তরের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। এখন বামজয়, প্রত্যহ 

সন্ধ্যার গর শিবালয়ে উপস্থিত হইয়া নানা ধর্মসঙ্গীত আলোচনায় রাত্রি ১০টা 

পর্ধ্যস্ত অতিবাহিত করিয়া থাকেল । কোন কোন দিন সঙগীতচচ্চায় রজনী 

হুইটাও অতীত হইয়া থাকে । এই সঙ্গীতচেষ্টায় স্বয়ং যেরূপ আনন্দ অনুভব 
করেন বন্ধুবর্ধকেও সেইর্প পরিতৃপ্ত করিয়া থীকেন। সঙ্গীত-আলোচন। 

উপলক্ষে মাসিক ২০। ২৫ টাঁকা ব্যয় হইয়া থাকে। রামজয় মোক্তারি কাধ্য 

হইতে অবসর লইলেও বোয়ালিয়া! ধর্শসভার সম্পাদকীয় এবং “হিন্দুরঞ্জিকা” 

প্রচারের এবং সাধারণের হিতকর ,নান! কার্যে অভ্যস্ত কর্মজীবন অতিবাহনের 

দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ভগবান্, তাহাকে এইরূপে 
৮৫ নিরুদ্ধেগে পরহিত-ব্রতে দীর্ঘজীবী করুন ইহাই প্রার্থনীয় । 

। ইতঃপূর্কে মুন্ধাক্ষরের দো্রাজ্যোয আমার “কটী কথার” অক্ষর -যোজনাঁয় বড়ই 

প্রমাদ ঘটিয়াছে, ভরসা করি এবার তাহা ঈী! হইধীর পক্ষে রামজয় বু বিশেষ 

দুষ্ট রাখিবেন। 
(দমহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবুন্নচর্রেত” খতুবিহার” কি 

কাব্য ও «পিশাচ সহোদরাদিস উপন্তাস প্রণেত। . 

প্ীগিরীশচন্দ্ লাহিড়ী | ১৩০! 

উপ 

তাহেরপুর । 



রচয়িতার সংক্ষিপ্ত জীবনী । 

ম্েহীম্পদ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচাধ্য লিখিত । 

( হিন্দুরঞ্জিক। হইতে উদ্ধৃত)। 

৪ঠ1 আধাড় ১৩৯৩ সাল। 

“অসহায় রামজয়” 

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর সবডিভিসনের অধীনে গ্াঙ্গইল গ্রাম । 
ইহার প্রাচীন নাম গঙ্গ। গ্রাম। গাঁঞ্ছইল গ্রাম “বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের একটা প্রাচীন 

সমাজ” । পবিত্রসলিলা আত্রেয়ী কুল কুল স্বরে গাহিয়৷ গাক্ছইল গ্রামের 

পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে উত্তরবাঁহিনী হইয়া চলিয়াছেন। এই গ্রামে 
্র্গগত মৃত্যু্জয় বাগছী মহাশয়ের নিবাস ছিল। বাগছী মহাশয়ের অবস্থা তত 

ভাল ছিল না। কোন প্রকারে সামান্য ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়! যাইত, মাত্র । 
ই্ারই ওরসে এবং জয়হুর্গী দেবীর গর্ভে ১২৪৯ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসের ৬্ট্ট 
তারিখে রামজয় জন্মগ্রহণ করেন? ফৃত্যুগ্জয় বাগছী মহাশয়ের একটী মাত্র 
পুত্র রামজয় এবং একটা কন্তা । কন্তার নাম কৃষ্ণসুন্দরী | যখন কেবলমাত্র 

১* মানের শিশু তখন হইতেই রামজয় মাতৃন্নেহে বঞ্চিত। সতী সাধবী জয়হুর্গা 
দেবী ইহাকে অপোঁগণ্ড অবস্থায় রাখিয়াই হুখে স্বামীর চরণপ্রাস্তে মস্তক রাখিয়া 

তাহার জীবন-নাটিকের ঘবনিকার অন্তরালে লুকাইলেন । রামজয়কে লালন পাঁলন 

করিবার মত বাটাতে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক কেহ থাকিল না। এইরূপ অবস্থায় 
একটা দশ মাসের শিশুর বাঁচিবারঠমাশা যে কর্তনূর করা৷ 'যাইতে পারে তাহ! 
বল! বাহুল্য। কিন্তু বিপদের চরমপীমায় পড়িয়া দারিদ্র্যের ভীষণ দংগ্রাঘাতে 
প্রপীড়িত হইয়াও যে মানুষ সংসীরে উন্নতি করিতে পারে, হূত ইহারই একটা 
উজ্জ দৃষ্টান্ত সাধারণের নিঁকট উপস্থিত করিবার জন্যই পরমেশ্বর একটা অপর 
স্ীলোককে রামজয়ের শ্লন পালনের নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। এই সহদয়া 
রমণী কেবল দয়ার পরবশ হইয়াই যে “অসহায়” মাতৃহীন রামজয়ের লৃলনপালন 

করিয়াছিলেন, তাহার সন্দোহ নাই। 
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ক্রমে দিন যাইতে লাগ্রিল। রামজয়েরও বয়স বাড়িতে লাগিল। ইনি 
এখন হইতেই বড় সঙ্গীতপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। গ্রাঙ্গইল গ্রামের আশে পাঁশে 
যেখানে যাত্রা, পাঁচালী ইত্যাদির কিছু একটা আর্ত হইয়াছে, সেইখানেই 
ামজয় উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে ইহ্থাহার মন্তকের উপকুদিক্া! এগারটা 
বৎসর চলিয়! গেল। ইনি সেকালের প্রণালীতে বাঙ্গালা লেখাপড়া কিঞ্চিৎ 

কিঞ্চিৎ করিয়। শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্ত বিপদ কখনও একা আইসে 
না । ইহার দ্বাদশ বৎসর বয়ংক্রম কালে মৃত্যুঞ্জয় বাগছী মহাঁশয়' ইহাকে এই 
বিশ্বসংসারের এক প্রান্তে আশ্রয়-বিহ্হীন সম্বলহীন অবস্থায় রাখিয়া পরলোক 

গর্মন করিলেন। রামজয় জগৎসংসার অন্ধকার দেখিলেন। সংসার-সীগরের 
বিস্তৃত জলরাপির মধ্যে ইনি একটা ক্ষুদ্র 'জলবুদ্দ মাত্র, এখন এক! পড়িয়৷ 
পথত্রান্ত পথিকের মত, কক্ষচ্যুত তারকার মত ঘুরিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । 
রামজয় বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। আজ রাজক্সি পোহাইলে কাল তাহার 

আহার মিলিবার সংস্থান নাই, কিন্তু যাহার কেহ নাই, তাহার ঈশ্বর আছেন। 
কবি বলিয়াছেন,-_ 

“যার কেহ নাই, তার সব আছে; 
সমব্ত জগৎ মুক্ত তার. কাছে।* 

তারি তরে ওঠে রবি শশী তারা! ; 

তারি তরে ফোটে ফুন্ম গাছে ॥” 

« (তমাতৃহীন, সহায়-সন্বল-বিহীন রামজয় এই কোমল বয়সে ছুর্গম সংসার- 

পথের পথিক হুইলেন। তাহার জীবনের এই ভয়ানক সমস্তার সময় তাহাকে 
উৎসাহিত করিয়াছিল কে? তাহার অদম্য অধ্যবসায় এবং তাহার অমানুষিক 

মানসিক বল। এই বিপদের সময় তাকে শাস্তি দিয়াছিল, কে? সেই সর্ব- 

শাস্তিবিধায়ক পরম: পিতা পরমেশ্বর । 

পিতার মৃত্যুর পর কিছু দিন পিতৃভবনে থাঁকিয়া রাষজয় আত্রেয়ীর জলে 
চক্ষের জল মিশাইস্গ গাঁদইল গ্রাম হইতে বিদায় গ্রহ্ করিলেন (কে বলিতে 
পারে থে এই বিদায় চির বিদায় নহে?) তাহার পর বৈলগাছীতে তাঁহার 

তগিনীর নিকট যাইয়! আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেই স্থানে যদিও. তিনি ছুই 
বেলা ছুই মুঠো অন্ধ পাইতে লাগিলেন. বটে, কি কি জান না তিনি েই 
পরিবারের কাহার কাহারও চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলেন। . 
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ভগিনীর বাটী থাকিয়! রামজয় বাবু লেখাপড়া শিখিতে লাঁগিলেন। এখন 
যেমন রাস্তায় রাস্তায় স্কুল কলেজ, গলিতে গলিতে টোল পাঠশালা, পুর্বে সে 
রকম ছিল না। সে সময় লেখাপড়। শিখিবার অন্তরায় অনেক ছিল। দাঁরুণ 

অধ্যবসায়-বলে সেই সমস্ত বাধ বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অমানুষিক যত্ব ও 

পরিশ্রম করিয়া, ইনি লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন ৷ বাল্যকাল হইতেই ইহার 
স্মরণশক্তি * অতিশয় প্রথর ছিল। ইনি একবার যাহ1 পড়িতেন বা শুনিতেন, 

তাহ! আর কখনও ভুলিতেন না। এই অদ্ভুত স্মরণশক্তির সাহায্যে এবং 
ঈশ্বরের অনুগ্রহে রামজয় বাবু মোটামুটি একরকম লেখাপড়া শিখিলেন। কিন্তু 

ভগিনীর বাটাতে আর বেশী দিন থাক! তাহার পক্ষে অসম্ভব হুইয়৷ উঠিল। * 

প্রতিকৃল-বাফুপ্রতাঁড়িত, তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত, অর্ধ-নিমজ্জফিত নৌকার আরোহী" 

দিগের মত তিনি আশাশুন্য হৃদয়ে সংসার-সাগরে ঝাঁধু দিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের 
অনুগ্রহে তুফান যেন কমিল। বায়ুর গতি যুন ফিরিল। কালের স্রোত 
যেন তাহার অনুকূলে বহিল। “অসহাক্স' রামজয় রাঁজসাহী জেলার *অস্তর্গত 
তেজনন্দী গ্রাম নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র সরস্বতী মহাশয়ের আশ্রয়ে যাইয়া উপস্থিত 
হইলেন। এবং তাহারই অনুগ্রহে মাসিক ৪। ৫ টাঁকা বেতনে তেজনন্দীর 

তহসিলদার হইলেন । এইক্ষপে প্রায় তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল। রি 
এই খানে তাহার কপাল আর একটু ফাঁরল। তেজনন্দীর নিকটবর্তী 

খাজুর! নিবাসী রামস্ন্দর চক্রবন্তী মহাশয় কন্ঠাদায়গ্রস্ত হুইয়া সহায়সম্বলবিহীন্ 
রামজয়ের হস্তে তাহার কন্তাকে অর্পণ করিলেন। রামজয়, চক্রবর্তী মহাশয়ের 

গৃহজামাতা স্বরূপ রহিলেন। বিবাহ করিয়াই রামজয় বাবু বুঝিলেন যে তাহার 

জাবনের উপর একপবিষম দায়িত্ব আসিয়া পড়িল। বিবাহিত জীবনের গুরুত্ব 
তিনি সহজেই উপুলন্ধি করিলেন। এবং সেই জন্যই আরও দ্বিগুণ যত্ত ও 

৭ শিপ পিপি পপ 

" এ বিষ য় একটা *মাত্র লে উল্লেখ করিতে ছ। অনেক সময় কর্তব্যান্ুরোধে 

পুজ্যপদ শ্রীযুত মাতুলস্মহাশয়ত্কৈ এক যোগে বহু মওক্কেলের পত্রের উত্তর দিতে হইত; 

প্রথর স্মরণশক্তির সাহায্যে তিনি অতি অল্পকাল:মধ্যে এই কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন। আমরা 

11৮ জন পাঠার্ধা ইহাকে চতু্দিকে ব্রেষ্টন করিয়া এক এক খানি পত্র লিখিতে বসিতাম। 
মাতুল মহাশয়ও স্বয়ং একখানি পত্র লিখিতে লিখিতে আমাদের প্রত্যেককে ই লেখ্ীয় বিষয় 

বলয় দিতেন। অথচ কোনরূপ অসাসঞ্জন্ত হইতে দেখা বার নাইশ-_ প্রকাশক । 

[ ঘ] 
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পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন! কত দিন 
যাজনিক কার্য্য পধ্যন্তও করিতে হইয়াছিল, এইরূপে আরও কিছু দিন কাটিল? 

এই জম়য়েঃপরলোকগত্ত গৌরজুন্বর সিংহ মহাশয় রামপুর বোয়ালিয়ার 
জজ আদালতের এক জন প্রধান উকীন্র ছিলেন। বিশেষ চেষ্টা করিয়া 

রামজয় বাবু তাহার আশ্রয়ে আসিলেন। এবং অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার 

মুহুরেরগিরিতে নিযুক্ত হইলেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই বুদ্ধিমান্ ॥ 
বুদ্ধির বলে ইনি সিংহ মহাশয়ের কার্ধ্য অতি সুন্দর রূপে চালাইতে লাগিলেন ? 

সিংহ মহাশয়ও অতি সদয় ব্যক্তি ছিলেন, তাই রাসজম্ন বাবুকে তাহার 

পরিবারের এক জন করিয্ণা লইলেন। দেখিতে দেখিতে এইথানে তাহার 
মন্তকের উপর দিয় দশ,*পনর বৎসর চলিয়া গেল। এই মুহবেরগিবি কাধ্যের 

জন্য ছোট বড় অনেক জমীদ্ঃরের সহিত তাহার পরিচয় হইল। 

আমি যে ব্ময়ের কথা কহিতেছি, ;$তখন মোক্তারী পরীক্ষ। দিবার জন্তঃ 

ছাত্রবৃর্তি প্রভৃতি কোন পাশের আবশ্তক করিত ন। রামজয় বাবু গৌরন্ুন্বর 
হহ মহাশয়ের ছার! চেষ্টা করাঈয়া অকুতকাধ্য হ্ইক্না নিজেই অধ্যবসায়ের 

অহিত আইন পড়িলেন*। এবং রামপুর বোয়ালিয়ায় পরীক্ষ। দিয় ইংরাজী 
1১৮৬৬ সাজে মোক্তার হইলেন । ইহার কয়েক খর পূর্বেই তাৎকালিক 

কালেক্টর মিঃ ওয়েল্স সাঁহেব বাহাছুর কর্তৃক ইনি রেভিনিউ এজেন্ট বলিয়া 
যলোনীত হুইক্নাছিলেন । শ্রী সমস শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার ব্বায কালেক্টরীর 
সে্রেস্তাদার মহাশয় ইহার অনেক উপকার করিয়টছিলেন; অল্পদিনের 

৬ স্হি মহাশযর মুহরেরৃপ্সিরি কাঁ্ধ্য করিবার সময়েই পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মাতুল 

মহাশয় স্বীয় অধ্যবসায় বলে বাঙ্গাল সাহিত্যে উঁ এপ্টে.», স্বলের পঞ্চম শ্রেণীর তাৎকালিক 

পাঠ্যপুস্তক ইংরাজি ভাষাক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন  অধ্যয়নে ত!ৃহার এত অনুরাগ ছিল, 

যে স্বীয় কর্তব্য কারা সম্পাদন করিয়া ফে সামান্ত অবসর পাইতেন, তাহাই অধ্যয়নে 

অতিবাহিত করিতেন । মোক্তারী প্রসার বৃদ্ধির নহি মাহিত্যান্ুরাগ না কমিয়। বরং 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়াছে। বশ্গভাঁবায় সাহিত্য বা পুরাপ্টাদি ধশ্গ্রস্থ অতি অল্পই আছে, 

খাহা মাতুল মহাশন্ের পুস্তকাগারে নাই। এখন ইংরাজী লিখিতে কিস্বা, বলিতে পারেন, 
মা বটে, কিন্ত ইংরাজী ভাষার কথোপকথন, বা বক্তুতাদি মোটামুটা বুঝিতে পারেন। 

বিস্ময়ের বিষয় সশেহ নাই ।_ প্রকাশক 
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মধ্যেই মোক্তারী কার্যে রামজয় বাবুর প্রসার বৃদ্ধি পাইল*। তখন ইনি 

বামপুর বোয়াঁলিয়ায় পৃথক বাসস্থান করিয়া স্বপুর বাঁড়ী হইতে স্ত্রীকে নৃতন বাঁসাক্ক 

আনয়ন করিলেন 11 

এই সময় «এবং ইহার পর আইন বন্বন্ধে জ্ঞান, বঙ্গভাষায় 'বিচারালয়ে 

মোকদদমা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, ফৌজদারী মোকদ্দমা। অতি ুন্দররূপে বুদ্ধির 
সহিত পরিচালনা, সাধুতা এবং সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক ডিপুটা- 

মাজিস্ট্রেট, ধুদ্দেফ, হাইকেটের উকীল অনেক প্রশংসা পত্র দিয়াছেন । 

বর্তমান মাজিপ্রেট নন্দকৃষ্ণ বাঁবু যখন এই স্থানের এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটে ছিলেন, 
তখন তিনিও ইহাকে ইহার তীক্ষ বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া একথানি প্রশংসা পত্র 

দিয়াছিলেন। প্রবন্ধের শেষে এ প্রশংসা পত্রগুলি প্রব্শ করিলাম । 

কালের পরিবর্তনে ইনি আজ কাল রামপুর বে|ুয়ালিয়ার একজন খ্যাতনামা 
মোক্তার । রামজয় বাবুর বয়দ এখন প্রায় .৫৪। ৫৫ বত্দর। এখন ইনি 
পুত্র পৌত্র লইয় সুখে কাল যাঁপন করিতেছেন। আমি কায়মনে * ঈশ্বরের 

নিকট ইহার ভবিষ্যৎ স্বথস্বচ্ছন্দতা এবং দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি । 

ইহার স্বভাব অতি উদদীর, অনেকে নিতাস্ত দরিদ্রে অবস্থা হইতে একটু 

উন্নত অবস্থ। প্রাপ্ত হইলেই তক্মুনক অভিমানী হইয়। উঠেন। কিন্ত বাগছী 

মহাশয় ইহার একটী জলন্ত পবিত্র 'বিপরীষ্ঠ দৃষ্টান্ত । ইহার পদমর্যাদা 

ধনসম্পত্তি; যথেষ্ট থাঁক। সত্বেও ইনি অহস্কারশূন্ত, অভিমানশৃন্ত ও ক্রোধশূহ্য। 

কি ধনী, কি দরিজ্র, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, ইনি সকলকেই এক চক্ষে ড্নেখিয়া 

থাঁকেন। সকলের সঙ্গেই এক ভাবে বাবহার করিয়া থাকেন। ধন দিয়! 

হউক, পরিশ্রম কীরয়া হউক, ইহার সাধ্যের এবং ক্ষমতার মধ্যে হইলেই 

ইনি লৌকের উপকার না করিয়! থাকিতে পারেনু না। 

শশী শশা 

* এই সময়েই ধীতুল মহাশয় তেজনন্দী গ্রামে একটা নুত্রন বাসভবন প্রস্তুত 

করেন।--প্রকাশক +৯ 
+ প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত মাতুল মহাশয় রামপুর বোক়ালিয়ার ভাড়াটায়! বাসায় ছিলেন। 

কয়েকবৎসর পর বর্তমান দ্বিওল বাসভবন নির্বাণ করেন।--প্রকাশক। 

£ এখন শ্রীযুক্ত মাতুল সহাশয়ের ্বকৃত স্থাবর সম্পত্তির বাধিক লাভ ৭০৯ টাক! 

পরিমাণ হইবে, তক্মধো ৬২০ টাকা লীতের সম্পত্তি দেবসেবার্থে দন করিয়াছেন। রর 
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“পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি, ঈ 

এ জীবন মন সকলি দাও । 

তার মত স্বখ কোথায় কি আছে, 
আপনার কথা ভূলিয়া যাও ॥” 

ইহার অর্থ ষে রামজয় বাবু সম্যক্ বুঝিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

ইনি নিজের কথা স্মরণ করিয়া এখন যথাসাধ্য বিদ্যার্থিগণকে বাটীতে 
রাখিয়৷ তাহাদিগকে পু্রের ন্যায় ন্নেহ করেন এবং তাহাদিগের বিগ্যাশিক্ষা 
প্রভৃতি সকল কা্যেই যথাসম্ভব সাহাঁধ্য করিয়া থাকেন। এইরূপে ইহার 

সদয় ব্যবহারে অনেক বালক কৃতবিদ্য হইয়! স্থথে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে । 

ইহার আশ্রয়ে নিয়ত ১৫। ১৬টী বিস্তার্থী ভরণপোষণাদি প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষা 

লাভ করিয়। থাকে । 

দিন নাই, রাত্রি নাই, ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, সময় নাই, অসময় নাই, 
শবদাহ করিতে ডাকিলেই, রামজয় বাবু বিন! বাক্যব্যয়ে চলিলেন। 

সাধ্য মত দান ও আতিথ্যে্ ইনি অনেক কৃতবিগ্য ধনীর দৃষ্টান্ত স্থল। 

স্থানীয় ধর্মসভাঁগৃহের প্রাঙ্গণে দোল উপলক্ষে বিগ্রহাদ্দি পুজার নিমিত্ত 
"একটা মন্দির প্রস্তত করিতে ৫০*২ শত টা! দিগীছেন এবং কাঁধ্যটা সম্পূর্ণ 
করিতে অন্তিরিক্ত যাহা লাগে তাহা দিতে প্রতিশ্রুত আছেন। মন্দির- 
নির্মাণ কাধ্যটী ইহার নিজের তত্বাবধানে রহিয়াছে+। ইনি নিঃন্বার্থে 

জলাঁশয়াদি পুর্তৃকার্ধ্যে বিশেষ উদগ্যমশীল। নিঃসম্পর্কীয় নেপালদীঘি গ্রামে 
বন্ছ অর্থব্যয় করিয্া! একটা জলাশয় থনন করিয়া তাহার সেই উদ্মশীলতার 
পরিচয় দিয়াছেন। 

বে বাঃ 

এ ৫ র্ 

* কেলিও সময় একজন মোক্তারের ক্রটীতে.জনৈক বিধবা ব্রাহ্মণকন্ঠার সম্পত্তি 

লাঁটে নিলাম হইলে, প্রীধুক্ত মাতুল মহাশয় এ সম্পত্তি ক্রয় করেন। পরে তর ব্রাঙ্মণকন্তা 
এত্বিষয় জানিতে পাণ্রিয়। দীনত৷ জানাইলে বিন! আপতিত ও বিনা লাভে উক্ত সম্পত্তি 
প্রত্যর্পণ করেন। ইহা! উদারতা ও সহৃদয়তার বিরল দৃষ্টান্ত ।-_ প্রকাশক । 

+ পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মাতুল মহাশয় এই দেবমৃদ্দিরটা ১৩০৫ সালের ৫ মাঁঘে ৯**% 

টাকা খ্যগ্রে নির্দাণ ও প্রতিঠিত করিয়া তন্মধ্যে 'রামেম্বর, নামে ৬বাধলিঙ্গ শিবমুর্তি স্থাপিত 

করিয়াছেন । এই মন্দিরেই ধর্দসভার বাধিক *দোলযাঞ। নির্ববাহ হইয়। খাকে ।-_প্রকাশক'। 
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বাল্যকালে মা হারাইয়া৷ গোছুগ্ধে পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার 
ৰাসায় যেরূপ ভাবে এবং যেক্প যত্বে গোসেব! হয়, তাহ! দেখিলে বাস্তবিকই 
ইহাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। হিন্দু হুইয়া মাতৃস্বূপা £গাজাতিকে 
কিরূপ যত্ব কথ্ধা আবশ্তক তাহা রামজয় বাবুর নিকট শিক্ষা কর। উচিত। 

রামজয় বাবু বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয়। এখনও ইনি তাহাই। 
নিজেই অতিশয্ব আগ্রহের সহিত অনেক সময় অনেক নাটকাভিনয়ে যোগ 

দিয়! থাকেন। অক্ষক্রীড়ার উপর ইহার আসক্তি কিছু অধিক। 
কবিত! রচনা করিবার স্পৃহা! এবং শক্তি ইহার বল্যকাঁল অবধিই আছে। 

এমন কি ইহার বয়স যখন চতুর্দশ বৎসর মাত্র, তখনই ইনি কল্ধেকটা গান 
এবং কয়েকটা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে 
তাহা মুদ্রিত হয় নাই। ইহার কৃত কবিতধকুস্থম, সঙ্গীতকুস্থম প্রভৃতি 
পুস্তক পড়িলেই রামজয় বাবুর হৃদয়ের গভীর ভাবের এবং মানসিক উচ্চতার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 

“ইনি শ্বয়ং বিষ্ণুর উপাসক হইলেও *মাঁপনাঁর বাটাতে শক্তি উপাসনায় 
পরাতুথ নহেন।” বামজয় বাবু কাশী, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থ 
পর্যটন করিয়াছেন। গ্রাত্যেক *বার, তীর্থ গমনের সময় নিজ আত্মীয় প্রভৃতি 
ভিন্ন, অন্ততঃ ৩। ৪ জনকে নিজের খরচে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। 

নিজের সঙ্গের কোনও লোকের কিছু অভাব হইলে নিজের টাকা দিয়া 
তাহাদিগের সে অভাব পূরণ করিয়াছেন । , 

ইনি একটা বনের কুন্ুম, বনে ফুটিয়াছেন, তাই ইহীর সৌরভ জগৎ- 

ংসার অনুভব করিতে পারিল না। ইনি বনপ্রদেশ সৌরভে মাতাইয়! 
যে বনেই বরিষ! পড়িবেন, ইহাই ছঃখের দিষয়। সংস্মর-তরুতে এইরূপ, 
একটা পবিত্র কুসুম সকল্রে “লক্ষিতে শুকাইয়! যাইবে, ইহা কি কম 

পরিতাপের বিষয়! ইনি অচেতনে ফোটা বনের কুসুম, নিশিদিন বনের 

পাথীর বনের গাঁন শুনি! জীবন কাটাইতেছেন, তাই “বুঝি ইনি এত সরল, 

এত উদ্দার, এত ন্নেহমর়। কোন বড় লোকের বাগানের কেয়ারিতে ফুটিলে 

হয়ত ইহার এত আদর হইত ন$। 
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৩। 

৪1 

৫ । 

৭1 

| 

| 

কট | 

১৩ 1 

৯ | 

৯৯ 

১৩1 

(৯৯) 

টি! 

সুচীপত্র । 

বিখয় %& 

ববি 

কটী কথা ** রা 

সংক্ষিষ্ত জীবনী রর 

(১) দেবস্তৃতি ও প্রার্থনা । 

চাণেশ। 

প্রণমি পদে 

সরন্বতী । 

শ্বেত-নরোজ-বাসিনী 

আবার এলে কি ভারতে 

বিষু। 
দীনশরণ, হরে নারায়ণ, 

কৃষ্ণ জনার্দন, 
কৃষ্ণ কেশব হবি 

ছে দীনবন্ধে ! নিব্ভার ... 

কবে ক্কৃষ্ণ স্ব নামে 

আমার হর,হবি ! 
মন-বারণ, দীন-তার॥, 

হরি মান্প্রতি ৪হ ! 
ভূমি গয্লামক্ চিনি লা *"' 

এর খর মাগি ্ 
ওহে দীনল্াথ, পঞ্জে "' 9৭ 

শিব। 
বাঙ্ে! শঙ্কর, 

ও 

পৃষ্টা। 

৪1৯ 

1 

৯1৬/০ 

৯১ 



| বিষয় । 
১৫। শঙ্কর শুলিন্ শিব! রি ্ 
১৬] (আমায়) তার শঙ্কর ।.. ৮৯৯ 

রাম। 
১৭। দীনবন্ধু রাম ! রত 

হুর্গী। 
১৮। (মা) তার মোরে শঙ্করী ! 

জয়হুর্গা | 
১৯। ছুর্গে মা আমার ॥ 

কালী। ৭ 
২০1। মুক্ত কর মোরে £ 

২১। মা কালদারা ! এ 

২২। ত্বরা তার মা! তনয়ে 

২৩। তার তারিণি ত্রিগুণধারিণি ! 

জগন্ধাত্রী | 

২৪। জগদখ্বা-জগদ্ধাত্রী-মুরতি ... 

অশ্নি। 
২৫1 পদে প্রণাম করিহে বৈশ্বীনর | রা দহ 

বায়ু । 
২৬। পদে প্রণামকরিহে সমীরণ। 

নবগ্রহ | 

২৭1 শ্রাহগণপনদে প্রণতি। «* ছু. *₹? 

ধরণী । 

খ্ $ পদে প্রণাম করি মা! ধরণি ! 

রাখেন 

পৃষ্ঠা। 

১৯ 

১৩ 

৯৯ 

৯৫ 

১৩৬ 

১৭ 

৯৮ 

৯৯ 

৮ 

১ 

৮৭ 

৮১৬৬, 



ব৯। 

৩১ । 

৩২। 

৩৩। 

৩৫। 

৩৬ । 

৩৭ । 

৩৮ 1 

৩৯ | 

7 4 
বিধয়্। 

(২) রূপ । 

কালী । রী 
কাদকখিনী-কাস্তি কাল ... 

কৃষ্ণ কালী । 

একি রূপ নেহারি। 
সকার 

(৩) পৌরাণিক । 

জন্মীষ্টমী ৷ 
জনমে যোগীন্দ্র-হৃদি-ধন... 

দেবদোল। রী 

কি অপন্প যুগরূপ *.* 
বাঁধা গোবিন্দে আনন্দে টি. 

নন্দ প্রতি বশোদা। 
বুঝি হে গোঁপরাজ ! ১৪৮৬ জা 

কৃষ্ণ প্রতি যশোদা। 

তোর যশোদা জননী, ... 

আগমনী । 
যাও হে গির ! যাও, ... 

প্রাণ কাদে না হেরি, *** 
সী ০ 

(8) তীর্থ । 

ব্ক্মপুজ নদ গুর্তি।* ** 

র্ষান্ম কুমার, সম্মিলে .-, 
কামাখ্যা-দর্শনে | 

পদে গ্রণাম করি মা কামাখ্যে। 

১৫১৬ 

২& 

২৬ 

হণ 

হা 

০ 

৬০৯ 

৩ 



বৈষয়। পৃঠা। 

বশিষ্ঠাশ্রম দর্শনে । 
৪০| ছে খষিসভ্ম, ৪: ৫ রর ৩৪ 

সাঁগরলঙ্গম দর্শনে । | 
৪১। সাগরসঙ্গমে, ৪ 8 দু ৩৫ 

৪২1 শুনি হে রত্বাকর, ... রা ১ ৩৬ 

গা দর্শনে । 

৪৩। তব জীবনে, পাপ -,, মং রঃ ৩ 

৪31 স্থান পাপাঙ্গে দেমা ... এ ই বর ৩৮ 

৪৫। জননি জাহ্নবী দৈবি! ... ক ্ঃ ৩৯ 

শ্ীগৌরাঙ্গ দর্শনে 
৪৬। হছে দীন্পরণ, সা রি দঃ ৪০ 

৪৭1 গ্লয়ে গঙগ অস্তরঙ্ নি রঃ 

(কালীঘাঁটে) ৬/কালী মে চা 

৪৮। কালী কপালিনী রর রঃ ৪১ 

শ্রীক্ষেত্র গমন-পথে।, ২ * 
৪৯। এসে 'নলকুল ৪ ৮৪৪ ৪২ 

পিতৃপদে যোজপুরে নাতি গর গয়ায়)। 
৫০1 পিতা! দ্বর্গ-ধর্মম, নি রহ ও ৪৩ 

রীমুত্তি দর্শনে । | 
£১ 1 দেব জগনাথ, পর্দে :. রং ডি 8৪ 

৫€২। জগলাথঞ্জগবন্থু ছি তং 0৮৭ এ ৪৫ 

রথরজ্জু আকর্ষণোপলক্ষ্যে । 
£৩। জয় জগবন্ধু কৃপাসিন্ধ . ০০৮ ৪৩ 

পুরীস্থ মহালক্ষ্দী দেবীর প্রতি |, « 
&৪। ওমা কাভয়ে করুণা রি, 48 রি 

বিমল। দেবীর প্রতি । 
ৃ 4৫ তোমায প্রণাম করি ম' ডি ৪র$ ৪9৭ 



[ ৫ ] 
বিষয়। 

মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য । 

€৯। ধন্ত মহাপ্রভুর মহা প্রসাদ-মহিম1। 

.. দাক্ষীগোপাল প্রতি। 
&৭। সাক্গীগোপাল, বাক্য পাল। 

ভুবনেশ্বর দর্শনে । 
এই”কি সেই একাত্্রকানন ! 
স্গীরচোরা গোপীনাথ প্রতি । 

€৯। চোরাদায় ধরা, রি 

তারকেশ্বর দর্শনান্তে। 
৬*। করুণানিধান, বিশ্বনিদান 

(মান্দায়) রঘুনাথ দর্শনে । 
৬১। নয়ন-অভিরাম, দুর্ববাদলহ্যাম 

(চট্টলে) বিরূপাক্ষ দর্শনে ।  * 
৬২1 বিরূপাক্ষ রক্ষ কৃপ্ঠকটাক্ষে 

পিতৃপদে (সীতাকুণ্ডে পদ-গম্যায়) ৭ 
৬৩। (পিতঃ ) নমি পুনঃ পদে, ৃ 

লবণাখ্য কুগু-দর্শনে | 
৬৪। আমি লবণাখ্য নেহারিলাম 

বাড়ব কুদ্ত-দর্শনে । 
৬৫। মন্দিরে আগুন ৃ 

প. ক্রমদীশ্বর শল্ভুনাথন্দর্শনে। 
৬৬। পদে প্রণাম ক্ষরিছে শুনাথ ! 

তীর্থ দর্শন ও পরর্েনা। 
৬%। অযোধ্যা মথুরা মায় ( হ্রিদ্বার ) 

৫৮" 



ক. 2 

বিষয়। 

(৫) পীঠমালা। 
%৮। হের গতগ্রাণ সতীদেহ রর 

৬৯ | "হবে পুণ্য ছ'রে ধনু **, তি | 

(৬ মনের প্রতি উপদেশ । 

অনুতাপ ও প্রার্থনা । 

৭০1 স্বধাবলরেমিলে ,. রি 

+১। সর্ব পাঁপ হর, অন্ুক্ঞাপ ... 
৭২ | যে যাঁতনা সে জঠরবাঁসে 

৭৩1 সদ! গোবিন্দ-পদারবিন্দ* 

8৪1 শীস্তিহীন মনে সুখ 

দ্৫। তুমি কর কার শোকে :.« 

৭৬। গত যে দিন সংসারে 

৭৭1 এই দেহের এত অহঙ্কার ৪০৮০ 

৭৮। এক জানেন, . 

৭৯। ধর্ম সাধন সহজে কি হয়, 

৮০) সাধনের ধন সাধিলে 
৮১1 বাম হতে নামের গুণ ভারী । 

৮২। হরির কপায় কে পাম্ব ... 

৮৩। রে পরাথও্রি হুত্সি ০... 

৮৪। আর কদিন মনরে তবে 9 

৮৫। অজ মন মহিষমদ্ধিনী মার 
৮৬ | হাম শ্তামায কি মহিমা 48 

(৯৭) দিনে দিনে দিন ফুরাইল মি 
গিরি 

পৃষ্ঠা 

গি, 

৬৭ 

৬৯ 

৭১ 

গ 

৭৩ 

৭8 

৭৫ 

৬ 

গণ 

গ৮ 

৭৯ 

৪১ 



1 ৭ ] 
বিধয়। পৃষ্ঠা 

(৭) সামাজিক । 

৮শ। নাগুনে কাক কাকা টা কি 8 ৮০ 

৮৮1 কার্পৈট!:কঁটা! ফেলে ... রঃ রঃ ৮১ 

৮৯1 নমি রমণীর মণি রঃ ৫ টি রি 

০০০১০০১১১১১ 

(৮) প্রাকৃতিক । 
৯০। ভূমিকম্প হেরে ডি তত ৮হ 
৯১। গম্ধহীন জান্ুনদ 8 ৪ ৮৪ 

৯২। শিখীর সুদ্বরে ৪ রি রর ৮৫ 

৯৩। ধর! দিনে অন্ধকার, ... ১. রঃ নি 

৯৪। গগনে রাকাটাদ ডি ০0৮৬ 

(৯১ বিবিধ, 

গোধন। 
৯৫। সেব গোপালে, নই রি 3 , ৮৭ 

শাল রেফারের ঘন্ছ। রী 

৯৬।| ঘোর কঙ্সিতে বন্দে মাতে ন্ নর ৮৮ 

পৌল্রের জন্মোপলক্ষ্যে ৷ 
ঈ৭। দিনে দিনে দিন ফুনাইল,৯ ." টে নী 

আক্ষেপ ।, 

৯৮1 এ জনমে জার, মন এ নথ 
ক 

০০ 

৯৯। ওহে দীননাথ, পদে * 



[ ৮ 3 

বিষয়। 

(১০) বিদায়। 

৯৯৯1 ওর যাই জননিত  *** 0 2৪ 

৯৯১1 ন্ধনে বদনে হরি বলয়ে ১০ 

৯০২। ভউ্রীনাথ শ্রীকান্ত *১. পে রি 

(৯২*) বৌফ়ালিক্া-ধর্মদভা ! .. 
রঃ 

কাটযইযিসিনাটারললিি 

প্রথম পরিশিষ্ট । (ক শৌক-সঙ্গীত। 

৯৯৩1 অপর্ণা কর ম। পূর্ণ: *"" 

১,৪। প্রাণ যায় সবে প্রাণকন! র্ 

১০৫। দয় রতনে, পরম বতানে 4 

৯০৬1 কি দোষ হে হরি, 

১০৭। মীয়াবিনী আশ! রঃ 

১০৮। শুন্য হৃদি-মগুপ 

১০৯। কই €তাধা ম! উম! 8 & 

১৯০1 হেরিতে জামাতৃ-বিবাহ 

৯১১। বল হ্ামব্রণ, এ শোক 

৯১২ তাপানলে তনু জলে ৪ 

৯১৩। কিওগুনি কাণীমোহন :*' ৪ যে 

উরি 

[২) অন্যের প্রতি রষটসরিতা্ উক্তি । 

৯১৪1 বেঁচে থাক্রে গাঁণপুতূল রি ৯ 

৯১৯। ধলিবযে আর ক
ি ধিক 

1৯৬ পু ৯ধ% 

১২৬। ঘুড়ি বগল পাপি " "" ২০811 22? 

১৯৭1 কর দিযে.শিরে। . """ 

১৯৮ শ্রীগোবিন্বপরানপী 

পৃ 

৪ 

৯৫ 

৯৬ 

৯৯১ 



৯১৯ 

৯ই৪। 

১ 

। 

| 

৪ | 

৫ | 

৬ । 

(ক) 

(খ) 

খিগা। 

হরিপরপর়রণি 
বৌয়ালিয়া-ধর্মনভা | 

ররঅি আয আনৌগিনিিউনদিন 

(গ) রচয়িতার প্রতি অন্যের উক্তি । 

এমজ্এস ভক্তবর 

যে ধণ দিয়াছ গুরে! 

(মনঃ) আর কেন বুথ! সময় 

ধন্ত হে! রামজয় ! 

গাও সুখসক্সীত 

জয় রামজয় ধন্ত | 

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট । *অভিমত |. 

সঙ্গীত-কুন্ছম সম্বজে 

₹ও ৬ 

হও 

৪৬৪ 

কবিতা-কুসুম সম্বন্ধে *.. 

উজ 

পৃষ্ঠ 4 

১১৭ 

১৩ 

১১৪ 

১১৫ 

১৯ 

১৯৭ 

৩১ 





সূচী ।, 

(বর্ণমালানুলারে )। 
অঅ 

শীত। 

১০৩। অপর্ণা কর যা পূর্ণ .*. সি 
৬প। অযোধ্যা! মথুরা মায়া *.*+ ৮০৭ 
৯৯। আহে দ্রীননাথ, পর্দে ..* ১৭১ ও 

দি আ 

৩। আবার এলে কি ভারতে রী 
৯। আমার হর হরি ! বিষয় রঃ 
৬৪ | আমি লবণাখ্য নেহারিলাম রঃ 
৮৪। আর ক'দিন মন রে ভবে * *  &, 
৩। (২পঃ) আর কেন বুথ! সময় হর 

রা রঙ 

৫৮। এরই কি সেই একাত্রকানন ! 
প৭। এই দেছের:এত অহঙ্কার টি 
৭৮। এক ভ্ঞানেত্রিয়। ১.০ ৪ 8228 

৩৯৭ | একি ব্পনেহারি। .» নি 

৯৮। এ জনমে আর, রি রঃ 

১**। এবে যাই জননি, * ».৯ রর 
১। (পঃ) এস এস ভদ্রুবর রি 
৯ | গ'জময় মাগিব ০** *** 
৪৯। এমে নপক্ষুল হল +*, 

পৃ! 1. 
৯ 

€ডি 

৪ 

১১ 

৫৯ 

গত 

২৫ 

মহ 
৯৪. 

১৯৬ 

নী 



1 ৯৯" ৮» 
রি 

শীত । 

8) ওম! ক্কাতরে ক্ষণ কর 

৯৯7 কই ডেমি মা উমা 

৮ । কবে কৃষ্। তব নামে 

২১৭1 করিয়ে শিরে, 

৬০ । করুণানিধান বিশ্বনিদান-.. 

২৯। কাধস্থিনী কাজি কাল ... 
৮৮। ক্ষারপেট কাঁটা ফেলে কোথা 

৪৮। ফাঁলী কপালিনী ** 

এই, কি আপরূপ ঘুগয়প 

৯+৬। কিদোষে হে হবি, 4, 

5৩1 কি শুনি কাশীমোহন ... 
খ্ | কৃষঃ কেশব হকি (75. -& 

রী রর 7 ক্কুফ জনার্দন, লী বক ও 

$ 

রর গ 

"৯৪1 শঁগদে রাকাটাদ ৮? 

৭৬ শত যে দিন সংসারে 
১) গন্ধহীন আন্মুনদ , 
কপ গৃও জখসঙ্গীত * 

'&। গ্রহ্থগণ পদে প্রণতি । ৭. 

র্ ৬ 

নি. কোর কলিতে ধন্ছে মাতে 
! 

চ 

7 চো ধা ধা, টি 

কী 

পৃষ্ঠ! | 

১ 

১৬৭ 

৬৮ 

১৪ 

১৫ 

৮১ 

6১ 

১৪৪ 

৪৪১ 

১৩৪ 

গং 

৮৪ 

১১৬ 

২ 



পু. ১ ] 
গীত । 

ডা 

২%। দগদস্বা-জগন্ধাত্রী:সুরূতি *-1 
€২। জগরাগ জগবস্ধ *$ 
৪৫1 জননি জাঙ্ছবী দেবি! '* 
৩১1 জনমে যোগীন্্র দি-খন 

€৩। জয় অগবন্ধ 5৪০ 

॥ (২পঃ) জয় রামজয় খন্তা 

,ত 

৪৩। তব জীবনে, পাপ " 
১১২। তাপানলে তন্ জলে ৯০ 

২৩। তার তারিণি জিগুণ ধারিণি ১৯ 

১৮। তার মোরে শঙ্করি  ** 9 
*৬। তার শঙ্কর 7 এডি 

৫। ভূমি কর কার শোকে ... রঃ 

১২1 তুমি দয়াময় চিনি না ...+ ». ৯*। 
৫৫1 তোমায় প্রণাম করি মা বিমলে 

৫৫1 তোর যশোদ! জল্লী, .. 

হ২। ত্বরা তার মা! তনয়ে ... যান 

দ্ 

৪৭1 দিনে দিনে দিন ফুর়াইল, ১ 

১৭। দীনবন্ধু রাম! ৯:৮৪ রি 

৪ নীল শরণ হরে নারায়ণ, রঃ 

১৯। ছুর্গেমা আমার । রর 
৫১ দেখ জগন্নাথ পদে, *.?* রর 

রধ 

৫৮1 ধর মহাওতূর যছাপ্রসাদ-মহিমা।  ... 
॥ (২প) দয় ছে! রামজয় 1 '"* রর 

১ 

১৪ 

১ 

1 

৪৪ 

2৪৫ 



৯৬1 

৭৯ । 

৬5। 

৮৯। 

৬১ । 

৮৭। 

৩৯ । 

৮ । 

২৫1 

৬৬। 

২৬ । 

৫* | 

১1. 

৩৭ | 

১৯৪ $ 

১১১ । 

১১৫। 

খু । 

৩৪ $ 

১১৪ 

১২৬ | 

৩৮ 1 

৮ 1 

গীত। 

ধর! দিনে অন্ধকার, ছা 

ধর্ম সাধন সহজে কি হয়, 

নমি পুনং পদে, 

নমি রমণীর মণি 

নয়নাভিরাম, দূর্ববাদলশ্তাম 
না শুনে কারু কানা 

চি 

১৪ 

৮4. 

পদে প্রণাম করি ম] কামাথো । 

পদে প্রণাম করি ম! ধরণি ! 
পদে প্রণাম করিছে বৈশ্বানর । 

পদে প্রণাম করিহে শতুনাথ ! 

পদে প্রণাম করিহে সমীর্ণ। 

পিতা স্বর্ণ ধর্ম 
প্রণমি পদে 

কক 

প্রাণ কাদে না হেরি, *, 

প্রাণযায় রে প্রাণ কন্তা 

বল শ্তামব্রণ, এ শোক :.. 

বলিব রে'আর কি অখিক 

বিরূপাক্ষ রক্ষ রূপাকটাক্ষে 

বুঝি হে গোপর্ূজ ! 

বেঁচে থাক রে প্রাণপুতুল 

বোয়ালিয়া ধর্মসভ] 

রন্ধার কুমার, সলিলে 

8 

ভূমিকম্প হেরে : 

৬৪৬ 

৪৪৬ ৪ 

চা 

গৃউা ? 

৮৫ 

ণ. 

€ ৫. 

৮১: 

৪৩ 

৪ 

১১১ 

৮৮৫ 

৮৭ 



সীত। | 

| ম 

৮৫1 মজ মন মহিযষপ্দিনা মার 

৬৫। মন্দিরে আগুন & 

২১। মাকাল'দারা 
১০৭। মায়াবিনী আশা ৃ 

২৯। মুক্ত কৃর মোরে 

৩৬। যাও হে গিরি, যাও, **, 

২ (২পঃ) যে ধন দিয়েছ গুরো 

৭২। যেযাতনা সে জঠর-বাঁসে 
১১৩ (১পঃ) যুড়ি যুগল পাণি -*' ৮৮৮: 

৩৩। বাঁধা গোবিন্দে আনন্দে *"* 

৮১। রাম হতে নামের গুণ "*" 

৮৩। রেপরাণ ভরি, হরি **১ * » *% 

ল 

$৭। লয়ে সঙ্গ অন্তরঙ্গ  *** হয ৪ 
শ্ চর 

১৫। শঙ্কর শুলিন্ শিব রঃ 

১০। শমম-বারণ, দীন-তারণ,... এ এরাও ডি 

১৪। শস্তো শঙ্কর, রর রহ ডে 

৭৪1 শাস্তিহীন মনে সুষ্ রগ 

৯২। শিখীর সুস্বরে * ৬: _ 

৪২। গুনিহ্েরত্বাকর 

১৪৮] শুন্য হদিমণ্ডপ 

|] ত। শ্রেত-সরোজ-বাসিনী ৪৪৬ গীত 

” ণ 

৫৭ 

১৭ 

৯৩ 

১১৪ 

৩৬9৭ 

৭ 

৭৬ 
"০৭ 

৪৭ 

১২ 

৯৯ 

৮৫ 

০৬ 

১৬১ 



[ ১৬. 
গীত। পৃষ্ঠা 

৮৬ । স্যাম হামার কি মহিমা." ৮৪ ৮১, ৭৯ 

১৮ শ্রীগোরিপপরীক্ধণি :১, রঃ হী ১৪৯ 

১৬২1 ভ্রী-নাথ শ্রীকান্ত "*" নর রি ৯ 

নস 

১৯১ সঘনে ব্দনে হরি বল রে *** রি ৯৫ 

প৩। সদা! গোবিন্দ-পদায়বিন্দ -. “১ ১০৪ ৬৪ 
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পু 

দ্বিতীয় খণ্ড। :”7., প.প্রু । 

রী 

* 

গণেশ । 

১নং। 
ডি 

রাঁগিণী ললিত ঝিবিট ।_-তাল একতালা বা ( গড় খেমটা )। 

( দেখিতে যদি এলিরে লীলমখি ) গানের শুরে। পু 

, প্রণমি পদে গণেশ ! মানসে । 

( তুমি ) অভেদ, উমেশ, দুর্গা, দিনেশ, রমেশে । ১ 

তুমি «সে প্রণবরূী, পুর্ণক্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, 
তরে নরে তোমা জপি, যামিনী দ্রিবসে, 

নেহারি সাঁকরে হুরি-হর-বিধি-বেশে ।'২ 
যবে পঞ্চবর্ষকালে, হাতে খড়ি নিলাম ভুলে, 
সিদ্ধি াণেশ,বূলে, কি ভাব আবেশে," 
এখন অন্তকীলে স্মরে রাম পাঁশনাশগ্ক আশে । ৩ 

* পাশ যথা । দ্বণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগ্ুগ্না চেতি পঞ্চমী । ৮ 
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশা; প্রকীস্ডিতাঃ ॥ (ইতি কুলার্ণবে) ' 



৮ সঙ্গীত-কুলুরম। 

মরব্বতী | 

২ নং। 
রাগিণী স্থুরট 1 তাল ঝাঁপত্ঁল। 

( মম মানস সদা ভজ ) দাশরথি । 

শ্বেত-সরোজ-বাসিনি, অজ্ঞানবিনাশিনি, 
বিজ্ঞানদায়িনি, বীণাপাণি বিশদবরণি | 
বরদ1 বিদ্যারূপিণি, বাণি ব্রহ্ষন্বরূপিণি 

গীত-জ্ঞান-বিধায়িনি, গায়ন্রি গতিদাঁয়িনি 1 | ১ 
(কত) করুণ! করি রত্বাকরে, রাঁখিলে অমর করে, 

দিলে কালিদাস-করে কাব্য-স্থধা-খনি । 

যোড় করি যুগল করে, যুগপদে কামন। করে, 
অজ্ঞান রাম কিস্করে, নিস্তার ত্বরা জননি !। ২ 

সরম্তী । 

র ৩'নং। 
রাগিণী বিঝিট ।_-তাল কাওয়ালী, বা (ঠংরী )। ক 

(ওম! তুমি কাঁর প্রাপপ্রতিমা) মতিলাল রায়। 

আবার এলে কি ভারতে ভারতি ! 

নাহি সরে ভারতী । 
(ওমা) হয় শোক, পুণ্য শ্লোক কবি রত্বাকর, 

তব প্রিয় স্থত, শত শত,'স্থকবিন্কর, 
পাঠান্তর ৷ স্বণা লজ্জা ভয়ং ক্রোধে জুগ্ডগ্গা চেতি পঞ্চমী । 

কুল্ং শীলঞ্চ বিত্তঞ্চ অষ্ট পাশীঃ 'প্রকীতিতাঃ ॥ 

পদ্য অনুবাদ । দ্বণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, জাতি,ৎকুল, ধন। | 

সুগুগ্পা এ অষ্ট পাশে জীবের বন্ধন ॥ 

”. ্গ শ্রীপঞ্চমী দিনে রচিত | 



দেবস্ততি ও প্রার্থনা |” 

গত" কাল-সাগরে, রেখে কাব্য-সাগরে, 

বিশ্ব চমকিত হেরে যার রত্বু-ভাঁতি 1 ১ 

এখন নিয়া! ভারতে কেন জ্ঞনিদায়িনি ! 

নাহি প্রিয়তম পুভ্র আর উজ্জয্রিনী, 
গত সেঁনব রতন, কেন আগের মতন, 

"আর হেরি না তেমন তব সন্তান কৃতী । 

আহ! অমৃতপুরিত, আর পাণুব-চরিত, 
কেন জন্মে না জননি শুনি শ্বেতমুরতি ! | ২ 

এবে সপত্তী-বিদ্বেষ বুঝি ভুলিয়+ও মা! 
তুমি গিয়াছ ভারত ত্যজি যথায় রমা, 

তব চির-কৃপাধাম প্রতি কেন হলে বাম, 

রাম বুঝিবে কি লীল। তধ মুঢ়মতি | ৩ 
ওহ ওরা কারার 

বিষূঃ | 

৪ নং। 

রাগিণী খান্বাজ।-_তাল চৌতাল বা ( একতালা )। 

( নীলবরণী,নবিনা রমণী নাগিনী-জড়িত-জটা-বিভূষিণী ) রাজ! শিবচন্ত্র। 

দীনশরণ, হরে নান্বায়ণ * নিত্য নিরঞ্জন, ভুবনপালন, 

ভূতভাবন, পতিতপাঁবন, স্ছজন-পালন-সংহারী । 
করুণাময় পৃষ্ণ ৫কশব, কমলাকান্ত কাতর-বাঁন্ধব, 

কিশোরী-বল্লভ, দ্নেবাঁদি-ছূর্লভ, কমলক্লীনীভ, কংমারি । ১ 
মাধব মধুকৈটভারি, মধুসুদন হে মুরারি!  « 
মুকুন্দ মহেশ-মনোহারি, মন্দমতি-জন-দণ্ডকারী | ২ 



ৰ সঙ্গীত-কুসুম | 

গতিহীন-গতি গোঁপ গোবিন্দ, 

গোগপীশ গোপাল গোকুলচন্দর, 

অন্তে দিও রামে পদারবিন্দ। 

সম্মরে সে শমনে ডরি। ৩ 

বিষণ । 

৫ নং। 

রাগিণী নুটনারায়ণ বেহাগ।-_-তাল ঝাঁপতাল। 

(দেবী ছুর্সে সদ1) দেবী সরন্বতী। 

কষ্ণ জনার্দন, শ্রীমধুসুদন, নরক নিধন, 
ংস-মুর-বিনাশন, কালিয়দমন, দৈত্যদলন দাঁনবারি । 

ত্বং হি ত্রিগুণধা'রী, স্ৃষ্টিস্িতিসংহারী, 
দশান্ত-দলনকারী, ভব-বারিধি;নিবাঁরি । ১ 

নাহি নিদান-সপ্ঘল, বিনা ও চরণকমল, 
তাঁর রামে পদধুগল দানে অকুল-কাঁপডাঁরি !। ২ 

বিষু ূ  

৬ নং। 

রাগিনী বেহাগ খাম্বাজ ।-_তালে বাঁপতাঁল। 

(শসতু শঙ্কর হর পার্কতীপ্রাণেশ্বর ) « 

কষ কেশব হরি, কংসারি রালবারি, 
ভববারি-নিরারি, বিভভূ বিশ্বমূলাধার ! 

কমল-আঁপনে স্থিতি, বামেতে কমলা সতী, 

গান গাঁন“সরস্বতী, স্বরে ষড়জ গান্ধার | ৯ 



দেবস্তৃতি ও প্রার্থনা । * 

কপা করি রমাপতি ! দ্বিজাধম রাম প্রতি, 

কর তারে সংপ্রতি, ভবজলধি উদ্ধার ॥ ২ 

বিষণ । 

৭ নং। 

রাগিণী ললিত ঝিঝিট ।__তাল একতাল। বা (গড় খেমটা)। 

১ নং গানের সুরে । 

হে দীনবন্ধো। ! নিম্তীর এ দ্বীনে । 
পাঁপে রত হয়ে গত আয়ু দিনে দ্দিনে। ১ 
পূর্বকৃত কর্মক্রমে, আসিয়া,এ কর্মভূমে, 
পাইয়। মানব-জনমে, হাঁরা”লেম অজ্ঞানে | 

(এখন) না দেখি দীনের গতি তবকুকৃপা বিনে । ২ 

দার! পুক্র বিভ লয়ে, এ সংসারে মুগ্ধ হয়ে, 

রয়েছি তোমায় ভূলিয়ে, লইলে শমনে , 
ত্যজিবে সে দিনে সবে রাম মতি-হীনে । ৩ 

বিষুত। 

৮ নং। 

ধাগিনী সিন্ধু তৈরী ।__তালি আড়া। 
(মনেরি বাসন! শ্যামা শবাসনা শুন মা! বলি ) 

কবে কৃষ্ণ তবনামে আনন্দ-অশ্রু বহিবে। 
মুকুন্দ মধুসুদ্ধন নামে রোমাঞ্চ হুইবে। ১ 
কবে হরি বিশ্বরূপ, হেরিব বিষয় বিষ স্বরূপ, 
কবে নেত্র তব স্বরূপ, জগজ্জীবে নিকখিবে 1 ২ 



সঙ্গীত-কুসুম। 

যাবে স্বজন-মমত1, কবে হব দীনচেতা, 

তরুসম সহিষ্ঞ্ুতা, মন আমার কবে শিখিবে । ও 
'কবে কাঁথা লয়ে গলে, ভ্রমিব ব্রজমণ্ডলে, 
কবে সাধু-পদতলে, রামের শির লুটাইবে । ৪ 

বিষুও। 

৯ নং। 

রাগিণী: টোরী ভৈরবী ।-_তাল কাওয়ালী। 

( ভাব ন্বজলদবরণীরে ) দাশরথি। 

(আজ কেন এমন হলাম তাঁরা ) গোবিন্দ চৌধুরী । 

আমার হর“হরি ! বিষয়বাঁসন] | 
সদ1 করি যেন তব উপাসনা । ১ 

অনিত্য স্বখাশায় ভ্রমিলাম অনুদ্িন, 
সখের পিয়াশ ন। মিটিল হ'ল তনু ক্ষীণ, 

আমার বিনাশ সে স্থখ-আশা, 

নিবার সংসারে আসা, 

আসা যাঁওয়। আতপ ত সহেনা। ২ 

অনভ্তরূপধারি, কৃতাস্ত-ভয়হারি ! 
নাশ মম শমন-ঘাঁতনা। 

অনন্ত পাতকী কত যুগে. যুখে বারংবার, 

ত্রাণ পায় স্থান পায় প্রসাদে পদে তোমার, 
আমি এ ভব-সংসারে আসি, সঞ্চিলাম পাঁপরাশি, 

ত্রাণ কর ও পদে প্রার্থনা । ৩ 



দেধস্তনি ও প্রার্থনা । 

গোবিন্দ! তব পদ-অরবিন্দে মতি নাই 

মন্দ মনে সদা কু কামনা । 

(হয়ে) একান্ত কলুষচিত, কৃতান্ত-দুূত-ভীত, 

ক্রি হরি ! অন্তে করি করুণ! হে বিশ্বপিত ! 

(তব) দীনবন্ধু-হরি-নামে, রুচিহীন দীন রামে, 

তার হর জঠর-যাতনা | ৪ 

বিষু । 

১০ নং। 

রাগিণী বিভাস।__তাল ঝাঁপতাল। 

( তমাল-পাশে কণক-লতা হেরে নয়ন জুড়াল রে) স্থুরে। 

শমন-বারণ, দীন-তারণ, হুখ-হরণ । 

(আমার) শমনপুর-গমন-ভয় কৃপায় কর ভঞ্জন। ১ 

( আমি অতি পাঁতকী হে)" 

তুমি জীবহিত-ব্রত, আমি জীব-হিংসা-রত, 
বিন তব করুণা নাথ ! মুকতি-পথ দেখিনা ত, 

এবে পঁতিত পদানত, তার, পতিতপাঁবন !। ২ 

( আমি ত গরতিত বটি) 
বৃথ! ভ্রমিয়! সংসার-বন, কাটালাম এ জীবন, 

কভু মরি নাই জীবের জীবন, হরি ভুতভাবন, 

স্কণরিত যেন মুরতি-যুগ, হয় রাধিকারঞ্জীন। ৩ 
(জীবনাস্ত কালে রামের ) 

০০০০ 
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বিষুও। 

১১ নং । 

রাগিণী সিন্ধু ।__-তাল ঝাঁপতাল। 
(শিবে সংপ্রতি মা সংসার-বাঁসনা-মতি সংহার ) দাশরণি | 

হরি মাম্প্রতি হে! 
হের কাতরে করুণা করি কমলাপতি ! 

হর দ্িনকর-স্ৃত-দুত-ভীতি । ১ 
কেশব কংসারি সুর-অরি-নিসুদন, 
জনন হে! কিন্করে করে নিবেদন, 

হর হে ভব-বন্ধন, মধুসুদন বিপন্নগতি !1 ২ 
পঞ্চভূতময় রাম যেন এই পাঁচে মিশায়, 

তব তেজে তেজ, ব্রজ-রজে ক্ষিতি | 

হরিধ্বনি উঠিলে আকাশে যেন তায় মিশে 
দেহ আকাশে, হে। 

হরি বলে ত্যজিলে শ্বাস, তায় মিশে দেহ-বাতাস, 

গঙ্গাজলে জল হয় স্থিতি । ৩ 

বিষুণ। 

১২ ন। , 

রাগিনী ইমন বা ললিত ।-_তাঁল তেতাল!। 

( মরি হায় হাঁয় শুনে হাসি পায় ) কিন্ত (তুষ্চি একজন 

অখিলের ধন ) দাশরথি 

তুমি দয়াময় চিনিনা তোমায় । 
পালিতে সন্তানে স্তনে ক্ষীর স্নেহ দেও মাঁয়। ১ 
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অযুক্ত আখিযুগল, পালক নাহিক্ষ গাঁয়, 
সদ্যোজাত শাবকেরে পক্ষিণ আহার যোগায়, 

তোম। বিনে প্র)ণিগণে বৎনলত। কে শিখায় । ২ 
প্রেমভরে ডাকলে পরে তার তারে কপাময় ! 

বাঁচা”লে বিপিনে শিশু তুষিলে ছুখিনী মাঁয়, 
স্তপ্তে কয়ে অধিষ্ঠান, রাঁখিলে ভক্তের প্রাণ, 
মহারণে পঞ্চজনে কৃপায় করিলে ত্রাণ, 

প্রাণ সঁপি ব্রজগোপী €্রামে তব প্রেম পায় । ৩ 
কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণ। যবে ডেকেছিল ঠেক্রে দায়, 

রাখিলে সতীর মান কাননে কুরু-সভায়, 

ছ্িজাধম রাম এবে তেমতি ভাকিতে চায়, 

ভাগ্যদোষে সে মানসে জ্ঞান-ভক্তি-হীন হায়, 
দয়া করি হরি । তব পদে মতি দেও তায়। ৪ 

সপন চি 

বিষ । 

১৩ নং। 

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ।_-তাঁল্প তেতালা 

( পড়িয়ে অকুলে আকুল কুল যায়) তুরে। 

এ সম্ময় মাগিব কি বলে পদীশ্রয়ণ। * 
কু ন্মরি নাই হরি হে! তোমায় । ১ 
জননী-জঠর-বাঁসে, যাতনায় তব "পাশে, 
কাতরে কাঁদিয়া কত কছি €স সময় | 

রী 
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এবার ভজিব আমি যাইয়া! ধরায়, 
হয়ে ভূতলে পতন, সব হলেম বিশ্মরণ, 

গেহ দার। পুত্র বিভ্ত সংসাঁর-মায়ায়, 
সে কথা ম্মরিতে লাজ পায় । ২ 

দিয়াছিলে যে চরণ, করিবারে বিচরণ, 
দর্শনের তরে তীর্ঘক্ষেত্র সমুদায় । 
কুসঙ্গে করস আশে ভ্রমিনু তাহাঁয়, 

তোমার ঘেবাঁর তরে, দিয়াছ যুগল করে, 

সে কর তস্কর-কাঁষে নিয়োজিলাম হাঁয় ! 
এখন অনুতাঁপে দহিছে হৃদয় । ৩ 
কল্লে দান দ্বিলোচন, হেরিবারে ত্রিলোচন, 
বিধি-হুদি-নিধি তুমি হরি বিশ্বময়, 
রমণীর রূপরাশি নিরখিলাম তায় । 
কে তন্নাম শ্রবণ পাইলাম যে শ্রবণ, 
শুনিতে সাধুর নিন্দ। রত শ্রর্গতদয় । 
তব তনু-পৃতগন্ধ, না! লইল নাঁসারন্ধ,., 
হায়রে ! ভন্ত্রার সম ধরি নাঁসিকায়, 
বুথ! ফুরালাম অজপাঁয়। ৪ 

দেহে দিয়াছিলে ত্বক, আলিঙ্গন নিমিতক, 
সাধু দেহ সাঁধু-পদ-রজ পুণ্যাশ্রয় । 

যোগিজন-ত্যাজ্য যাহা কলুষনিলয় । * 
নারী-অঙ্গ-আলিঙ্গনে, জন্মাস্তর কর্মগুণে, 
রত হয়ে সার স্থখ ভাবিলাম তায় 

বৃথায় করিম্কু আয়ুক্ষয় | ৫ 
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দিলে মানস রসন!, করিবারে উপাসনা, 
তারক ব্রহ্গ হরিনাম নিতে রসনায় । 

মন্দ কাষে সতত মানস মম ধায়, 
তব'নাম স্ধাস্বাদ ত্যজি পর-পরবাদ 
নিরত রসনু! পর-নিন্দায় কুৎসায়। 
জাপী রামে তার দয়াময় !| ৬ 

শিব । 

১৪ নং। 
রাগিণী খাম্বাজ।__তাল চৌতাল বা একতালা। * 

(নীলবরণী নবীন! রমণী ) রাজ! শিবচন্দ্র। 

শন্তেো। শঙ্কর, শশান্কশেখর, গ্লিব ম্মরহর । 

সদাঁনন্দ হর, শৈলজাঁ-ঈশ্বর, শুলী দিগন্বর, 
শমন-কিস্কর-শহ্কাহের হর । 
স্থরেন্দ্র-সেবিত স্ন্দর কৈলাসে 

ত্যজে সাধ সদ শ্বশান-বিলাসে, 
সনক সনাতন তব অভিলাঁষে, 
অন্ত না পাঁয় গঙ্গাধর | ১ 

সিন্ধু হতে স্বধা। গরল উীর্টিলে, 
স্থধ! ত্যজি সাধে গরল সেবিলে, 
ড্লেই শিতিকণ্চ নীলকণ্ঠ বলে, 
জীব শিক্ষা মনোহর । 

পিপিপি পাস পপীসপীপ পপি 
* এই গান উতৎকলে ১৩০৪ । ২র! আষাঢ় রচিত এবং স্বয়সু লোকনাথ 

মহাদেব সমীপে গীত হয়। 
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শিশুরুদ্ধি আমি আসক্ত সম্পদে, 
সদা পদে পদে পড়িহে বিপদে, 

প্রণত রামের প্রার্থন। শ্রীপদে, 
জঠর-যাতনা হর | ৩ 

শিব । 

১৫ নং । 

রাঁগিণী ললিত বিঝিট ।__তাল ঝাঁপতীল ।* 

(বলে গেলিনা বলে রে ভাই ভেবেছিলাম আমি চিতে ) দাশরথি। 

শঙ্কর শুলিন্ শিব! কিন্করে করুণা করে । 

হুর! হর যাঁতন। দ্রিনকর-ন্ৃত-দুত-করে | ১ 
ভরিপুরদহন মীনকেতননিধনকারী, 

বিশ্বেশ বিশ্বনিদান মহেশ ত্রিতাপহারী, 
নাঁশ ভব-বাঁস-ভীতি নরকনিকরে 1 ২ 

(আমি ) শুনেছি নান? পুরাণে, 
তাই,আঁশা-উদছয় পরাণে, 

ভব! তব নাম স্মরণে, তরে পামরে । 
পশু-হিংসাজীবী ঘ্যাধে তাঁরিলে পশুপতি ! 
তার ব্যাধাধম রামে ছ্বিজ-বন্ধু পঁশুমতি, 

চক্্চুড় ! তব ঢতু্দিশী-বাঁদরে । ৩ 

7 * * শিবতুর্দশী দিনে রচিত । 
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শিব। 

১৬ নং। 

প্লাগিণী পর়জ বাহার ।-_তাল টিমা তেতালা ।* 

(গঙ্গাতে কি পায় ) মধুকাঁণ। 

(আমায় ) তার শঙ্কর । 

প্রণত পদে কি্কর, রত্বীকর-জাত-হৃধাকর-শেখর | ১ 
হে শিব ! লীলা! প্রসঙ্গে, হও উদয় অনাদি লিঙ্গে, 

সবাহনশক্তি বাণলিঙ্গে বসতি কর । ২ 
আশুতোষ ! আশুতোষ হও বিল্বদলে, 

মুনি মার্কগেরে ঘম-ডরে তারিলে, 
ছিল তার সাধন সঙ্গতি, আমি ছিজ ব্যাঁধ-গতি, 

ভরস। ব্যাধেরও গতি, করেছ হর !। ৩ 

না জীনি ভকতি স্তুতি হে দিগ্বর ! 
স্থত-সেবাঅপরাধ-শত সন্বর, 

নমি পিতা  স্বত্যুঞ্জয়, জননী জয়ভুর্গায়, 
পদে পুত্র বর চায়, হও “রামেশখ্বর” । ৪ 

ক ১৩০৫1 €ই সাঁথ। গুহ ও শিবগ্রতিষ্ঠ। দিতন প্রতিষ্ঠিত ৮ বাঁধলিঙ্গ শিব 

প্রতি। 
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রাম । 

১৭ নং। 

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ ।_মধ্যক্জান ঠেক! ৃ 

(বেরাও লো৷ রাই চল যাই হেরিগে সকলে ) মধুস্দন কিন্নর। 

দীনবন্ধু রাম ! মনস্কাম, পূরাও অস্তিমে | 
ভক্তাধীন সবে বলে, অভক্তে উদ্ধার বলে, 
ছুক্কতে তারিবে বলে, আমিলে মরতভূমে | ১ 

পাষাণ,.মাঁনবী হলে। পদ-পরশনে, 

তারিলে' তাড়ক রক্ষ খর দূষণে, 
মিত্রভাঁবে রঘুপতি ! নিস্তারিলে নিষাঁদপতি, 
কূপায় দীনে সংপ্রতি, তার ভবার্ণবে চরমে । ২ 
জন্মি ভবে রিপুভাঁবে তরে জয় বিজয়, 
ত্রীণ কি পাবে না তব দ্বেষী রামুজয়, 
কতান্তে একান্ত ভরি, "দিনীন্তে তাই তোমা স্মরি, 
প্রাণান্তে করে! হে দ্বারী, রাঘব ! তোমার ধামে । ৩ 

ভুর্গা। 

১৮ নং । 

রাগিনী ভৈরবী ।-_তাল টিম! তেতালা । 

(আয়রে গোপাল আয় কোলে ) মধুকাণ। 
(মা) তার মোরে শঙ্করি ! 

কিন্করে করুণা করি, ধন্-মান-মদ-মত্ত মম মন-করাী, 
জ্ঞানান্ুশ নাই কি করি। ১ 
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গুণাঁতীতা। গুণময়ী ভ্রিগুণরূপিণী, (কাঁলী ) 

মূলাঁধারে কুলকুগ্ডলিনী আপনি, (কালী) 
জানি ন1 জাগ্না”তে যত্তবে জপ যোগ করি, 

'জাগ মাগো ক্ষেমস্করি ! | ২ 

বিধি হর মুরহর স্থজন তোমারি, (কালী) 

ছুর্গানাম তব ছুর্গ অস্থরে মারি, (কালী) 
দনুজে দলিয়া দেবে রাখ শুভঙ্করি ! 

ডাকে রাম ভান্ুজে ভরি । ৩ 

গরমিনিযিতিসিভিনিরিরাউররএ রতি 

জয় ছুর্গা। 

১৯ নং । ' 

রাগিনী সিন্ধু।__তাল মধ্যমান। 

( ধর্ম-অবতার রাখিল। কি ধর্ম তার ) মধুকাঁণ। 

দুর্গে মা আমার । 
এস মা ! আরবার, তমোময় তনয়-আগাঁর | ১ 

তুমি প্রসূতির স্থৃতা, সবে তব স্থৃত সতী, 
মা! কি ত্যজ তুনয় স্থৃতা *-_ 
আমি শুধু ভাঁর ধরার, 

কি,ফল জঠরে ধরার, 

কোলে লয়ে হর ধরাঁভার। ২ 

গুহ গণপতি লয়ে এসে! মা ভবানি ! (ওমা ) 
দক্ষিণে কমল বামে বীণাপাণি, (গৌমা) 



২৬ সঙ্গীত-কুজুম। 

রূপ। করিলে আপনি, মৃত্যুঞ্জয় শুলপাণি, 
বিধি বিষ্ণু সঙ্গে আপনি-_ 

মাসিবেন মম পুরে, তবে ত বাসন পুরে 
অসাধ্য কি তব করুণার । ৩ 

কৃতসুগে ভক্তিযোগে স্বরথ নৃপতি»( পুজে ) 
ত্রেতায় রাবণ-নাশ-আশে রঘুপতি, ( পুজে ) 

সিদ্ধি পায় সমাধি ভজে, 
তাঁই দেহ ম। দভুজে ! 
ঘিজাধম রাম তনুজে, 

বাগ্া নাই আর শ্রীসম্পদে, 
মতি দেহ হরি-পদে, 

অন্তে পদে রেখে। মা ! এবার | ৪ 

ক*লী। 

২০ নং। 

রাগিণী স্থুরট মল্লার ।--তাঁল একতালা। 

(মুনি এ ভয় মম মানসে ) দাশরঘি। 

যুক্ত কর মোরে মুক্তকেশি ! 

আমি মুকতি-অভিলাধী, ওম ! কর গতি বিধি, 

হর গতি বিধি, এ ভবে ভব-প্রেয়দি !4 ১ 

মুক্ত ভক্ত ঘার তৃমি ধ্যান জ্ঞান, 
যুক্ত নর'ষার জন্মে তত্বঙ্বাম, 

আমি জ্ঞান-ভক্তি-হীন কিনে ভ্ৰোণ পাঁইধ মহেশমহছিষি !। ২ 



দেবস্ততি ও প্রার্থনা * ১৭ 

ত্রিদিব পাঁতাঁল আর অবনীতে, 

তুমি আছ প্রতি জীব-ধমনীতে, 

মন্দমতি আমি নারিনু চিনিতে, 
মোহে অন্ধ দিবা নিশি । 

ব্রহ্মম্য়ি মাতঃ আছ সহকারে, 
তত্বজ্ঞান বিনা নরে চিন্তে নারে, 

জাগ কুগুলিনি রাম-মুলাধাঁরে, 

হেরি ব্রহ্গরূপরাঁশি । ৩ 

শিউর িডিরিরোরিবে নুড়ি 

কালী। ৃ 

২১ নং । 

রাগিণী খাম্বাজ।-_ছাল ঝাঁওয়ালী। 

€( বাঁতাঁদে সথি কোন গলিমে গেয়! মেরা শাম ) স্থরে। 

মা কালদারা ! কাতরে কর মা করুণা । 

*নাশ মম যম-যাতনা । ১ 

শমনবারিণি, কলুষহারিণি | 
হর পাপ হরঁললনা । ২ 

অশেষ পাতকী, কাল ভয়ে ডাকি,, 
তার রামে দরিগবসনা | ৩ 



৯৮ সঙ্গীত-কুস্ুম 

কালী । 

২২ নং । 

রাগিনী আলিয়া ।--তাল কাওয়ালী বা তেতালা । 

€ আমি আছি মা তাঁরিণি খণী তব পায় ) দ্বাশরথি ? 

ত্বর! তার তনয়ে তারা ! এ সময় । 

হেরি সব'শুন্যময়, আমি 'করেছি পাপ ছুক্ষর, 
রোষে শমন-কিস্কর, ভয়ঙ্কর বেশে এসে বেঁধে লয় । ১ 

মহাঁকালদার! কালবারিণি ! 

কাল-ভয়ে ভীত স্তুতে ত্রাণ কর তারিণি ! 

ত্রিগুণধারিণি ভ্রিতাপ-হারিণি ! 
নগন্থৃতা নরকান্তকারিণি । (ওমা) 

আমি যে ভ্ত্রিতাঁপে জ্বঁলি, পদে হয়ে কৃতাঞ্জলি, 

প্রার্থনা অন্তিমে দম বযমভয় । ২ 

ভবাঁরণ্যে ফেলি শিশু বালকে, 

জনক জননী যবে যাঁন মা পরলে'কে, 

স্বত্বগুণ দিলে ঘে যে পালকে, 

_পাঁলিল বালকে সেই সব লোকে, 
বিপদভঙ্জিনি ! পদে রেখেছ নাঁন! বিপদে, 
এ বিপদে রামে দেও পদাশ্রয়। ৩ 



দেবস্ততি ও প্রার্থন! ৷ ১৯ 

কালী। 

২৩ নং । 

, রাগিণীপঝিঝিট।__-তাল একতালা। 

( আমার যে কেশব তোরা জানিস নারে সব ) মধুকাণ। 

, তার তারিণি ভ্রিগুণধারিণি ! 
ভ্রিলোকপালিনি ত্রিজন-স্থজনকারিণি ! 
কন্মদোষে নানা যোনি, ভ্রমেছি কত না জানি, 

পাঠা,ওনা ভবরাঁণি, ফিরে ধরণী । ১ 
স্মরিতে নয়নে নীর বহে অনিবার, 
ছুল্লভ দ্বিজের কুলে জনমি এবার, 

না স্মরিয়া তব চরণ, করেছি ম1 পাপাঁচরণ, 
নিকট হইল মরণ, অনুতাপে দহে প্রাণী । ২ 
এ জন্ম বিফলে চলে গেল,মা এবার, (বা আমার), 

দিও না জঠর-যাঁতনা দাসে বারবার, 

অশান্ত হইলে তনয়, জননীর ত্যাজ্য ত নয়, 
রেখে! রামে পাপী তনয় প্রাণীন্তে পদে জননি। ৩. 

গাজার রাহি 

জগদ্ধাত্রী | 

২৪ নং। 

রাগিনী বেহাগ ।__তাঁল আড়! । 

জগদস্বা-জগদ্ধাত্রী-মুরতি মানসে "হের । 
করি-অরি হরি-স্কন্ধে চারুরূপ্র মনোহর । ১ 



সঙ্গীত-কুত্ুজস। 

প্রভাঁত-ভানুর কিরণ, জিনিয়। তন্ুুর বরণ, 

শশাঙ্কশৌভিত চরণ, পরিধান রক্তান্বর | ২ 

,নাগ যজ্ঞ-উপবীত, রত্ব-ভূষণে ভূয়িত, 

চতুভূজি-সমন্থিত শঙ্খ চক্র ধনুঃ শর । 
যোগীনক্্র সিদ্ধ চারণ, চিন্তে মা তব্ চরণ, 
দ্বিজাধম অশরণ, রামের ত্রিতাঁপ হর । ও ' 

অগ্নি। 

২৫ নং । 

রাগিণী ঝিঝিট।__তাল কাওয়ালী, বা ঠুরী। 

(ওমা তুমি'কার প্রাণপ্রতিমা ) সুরে । 

পদে প্রণাম করিহে বৈশ্বানর | 
« পুজে সরাস্থর নর ॥ 

পর জন্মাবধি জীবদেহে করি অধিষ্ঠান, 

কর ভূক্ত পাঁক হে পাঁবক ! তাই রহে প্রাণ, 
দেহ হইলে শব, দারা পুত্র বান্ধব, . 

তার। পরশিলে ঘ্বণা করি করে নীরে সরান, 

সেই'সঙ্কট-দিনে, তুমি জর্যাদ,নামে, ' 

আহা, ভল্ম করি মুক্ত কর পাপ কলেবর | ১ 

অগ্মি, 'হুতীশন, বহি, বীতিহোত্র, ধনঞ্জয়, 

অনল, দেবমুখ, হুতভূক নান। নাম কয়, 
দশবিধ সংস্কারে, ভিন্ন ভিন্ন নাম করে, 

_ দেয় -দ্বৃতাহুতি, পূর্ণীছতি মুড় নামে লয়। 



দেবস্ততি ও প্রার্থনা ॥ ঘত১ 

তুমি হে সর্ববশুচি, যত বস্তু অশুচি, 
তায় পরশনে কর শুচি, স্বাহার ঈশ্বর 1 ২ 
আহা, সর্বস্ব দাঁহন যাঁর কর হে দহন ! 
আনৈ সমাদরে পুনঃ ঘরে তোমা অজবাহন ! 

হে অনিলসখা', বনে বিদ্যুতে দেখা 

দেও বাড়বাগ্নি-বূপে জলে জানে জগজ্জন। 
তপোধন-হৃদ্ি-ধন, রাম হইলে নিধন, 
তার পাঁপদেহ মুক্ত কু'রো মাগি এই বর। ৩ 

বিরলে 

বায়ু। 

২৬ নং। 

রাগিণী ঝিঝিট ।__তাল কাওয়ালী বা ঠংরী। 
(ওমা ভুমি কার গ্রুণপ্রত্া। ) স্বরে । 

পদে প্রণাম করিহে সমীরণ। 

রও দেছে আমরণ ॥ 

প্রাণাপান সমান উদ্যান ব্যান নাম, 
ধরি সদাগতি ! কর গতি, দেহে অবিরাম । 

তাঁই ভ্িসংসারে, জীবে স্থখে বিচরে, 
তুমি কৃপিত হুইলে জীব হারাঁয় বিরাম, 

হে আগ্চগতি । কর স্থচিরগতি 

দেহ ছেড়ে যবে, ঘটে তবে জীবের মরণ ॥ ১ 

সন্দেহভঞ্জন কর অঞ্জনারঞ্জন ! 
কেন দরিদ্রকুটীর, তরু ভাঙ্গ প্রতঞ্জন,! 



সঙ্গীত-কু্ুদ | 

তরি তরঙ্গে পলে, আরো তুফান তুলে, 
ডুবাও অতল ললিলে শিশু-অবলা-জীবন । 

₹য়ে দেবতা প্রবীণ, কেন 'দীনে দ্য়াহীন, 
হও দহ্নে সহায়, দাহে ছুখীর ভবন। ২ ' 

তুমি আয়ু হর, আয়ুস্কর যোগীর পক্ষে, 
তোমায় প্রাণায়ামে যোগক্তমে করে যে রক্ষে, 

নাহি সে শিক্ষ1 দীক্ষা, রামে হের কটাক্ষ, 

কর আশীষ অস্তিমে, হেরি, ভ্ীহরিচরণ | ৩ 
হজ 

. শবগ্রহ | 

২৭ নং । 

রাগিণী বিভাস 1--তাল টিমা তেতাঁলা । 

€ শুন মা,জনমক্থ )'মধুকাণ। 

গ্রহ্গণ পদে প্রণতি । 

কৃপায় চাও সংপ্রতি করি এই স্ততি । ১ 
হে আদিত্য গ্রহরাজ ! সোম শ্রশিস্থৃত কুজ ! 
দেবদৈত্যগুরু দ্বিজ, কর স্থগতি । ২ 
দশায়' তোমার পশবর্ষ শন্নৈশ্চর ! 
ভোগরাশিতে সঞ্চার সার্ধ দ্বিবৎসর, 
তব কোপ" নহে বৃথা, শ্রীবুস পাইল ব্যথা, 
উড়িল গণেশ-মাখা, মাতা! যার সতী । ৩ 
অর্ধকায় তুমি রাহ €দহশূন্য শির, 
তব গ্রাসভয়ে ত্রাস সুরষ শশীর, 



দেঘস্কতি ও প্রার্থন1।* ২৩ 

কেতু ক্তুরদৃষ্তিধারী, তারা-বিমর্দনকারী, 
স্থনেত্রে দর্শন ভিথারী, রাম কুমতি | ৪ 

জেলাতে 

ধরণী। 

২৮ নং | 

রাগিণী ঝিঝিট 1-_-তাল কাওয়ালী বা ঠুংরী। 

(ওম! তুমি কাকু প্রাণপ্রতিম! ) সুরে । 

পদে প্রণাম করি মা ধরণি ! 

জীবের জীবনপধুলিনি ! 

শিশুস্থতপম কোলে থাকি করি পদাঘাত, 
কত মল মুত্র ত্যাঁজ্য করি নাহি দৃষ্টিপাত, 
তোমার স্থ-আৃক্কে সবাই, সদা খেলিয়া বেড়াই, 
হলে মহানিন্রাগত স্থাবর দেন আপনি । ১, 
(ওম) যোগাঁও অনন্ত জীবে ওষধি আহার, 

ধান্, গোঁধুম, বিবিধ ফল, তান্ব্ল সুতার, 

ধর জষ্টুরে হেম, সৌদামনীপ্রতিম, 
কত হীর1, মণি, চুনি, ধাতু অশেষ প্রকার । 
যার লাভে ধনী,জন,দীনে দাঁনে না কখন, 
তার ধনস্বামী হও তুমি ফিরে অবনি । ২ 
ধন্য ধরিত্রি ! জগত-ধাত্রি ! ক্ষমা! অতুলন, 
করে সপুমাতা-মধ্যে তোমা মাতৃক1 গণন, 
ওম! বন্ুম্ধরে ! বল কে এমন ধরে, 

দেয় হু্দি বিদারিলে জ্রীবন 'জীবের জীবন । 



$ সঙ্গীত-কুসুষ । 

রয় যাহার পানে, জীবে জীবিত প্রাণে, 

যার অপানে হারায় প্রাণ পিপাস্থ প্রাণী । ৩ 

আমি নানা বেশে তব পাঁশে আলি বারে বার, 

আহা! কত ন! যাতন। অঙ্গে দিয়াছি তোমার, 
সে দোষ করি পরিহার কর আশীষ এবার, 

যেন আর না আসি মা ! এই বামনা আমার | 
অন্তে দেহে দিও স্থান, যথা গঙ্গ! অধিষ্ঠাঁন, 
তার তীরে, নীরে রাঁম যেন ত্যজে পরাণী। ৪ 

রূপ । 

কালী । 

২৯ নং 4 

রাগিণী বেহাগ ।-_তাঁল ষৎ ব! কাঁওয়ালী। 

(আশা বাসা ঘোর তম নাশ! বাম! কে রে !) কমলাকান্ত। 

কাদন্বিনী-কাস্তি কাল কামিনী । 

(জিনি) অবহেলে দৈত্যদ্ঘলে, অসিতে খেলে দামিনী | ১ 
কটিতটে দৈত্য-করে, কিন্কিনী ্থষমা করে, 
ভূবন আলে অঙ্গ-করে, প্রভীকর-করে জিনি। ২ 

দৈত্যশিরোমাল! গলে, দৈত্যমু্ড করে দোলে, 
ভ্রিনয়ন উজলে ভালে, শবহুদ্ববিহবারিণী । ৩ 

বিনাশি দানবদানা, বিস্তারি লোল রসনা, 

রুধির-পাঁন-মগনা, নগনা,.রণরঙ্গিণী | ৪ 



হ্ধপ। ২ 

জন্বরি সমররূপে, দেখাও শ্যামা শ্বামজূপে, 

রাম যেন মন ঈপে. মেপে দিন যামিনী । ৫ 

পরি তর উর 

কুষ্ণকালী । 

৩০ নং । 

রাগিনী মূলতাঁন +-_তাঁল. একতালা । 

( একি বিকার শঙ্করি ) দাশরথি রা | 

একি রূপ নেহারি। , 
শ্যামারূপধারী শ্যাম বংশীধারী | ১ 
নাহি দেখি কেন অষ্ট নারিকায়, 

বেস্ডিয়া বিরাজে অ্ট গোপিকাঁয়, 
রাঙ্গা! পদযুগ (হরি হে তথ) পুজৈ রাধিকাঁয়, , 

কোথায় ভ্রিপুর-অরি । ২ 
(তুমি) ত্যজি বনমাঁলা', নরমুণ্ডমাল। 

,কি সাধে শ্রীকঞ্টে পরি, 
ত্যজি রণাঙ্গনে, (কৃষ্ণ হে তুমি) আছ কুঞ্জবনে, 

"নকুগ্জকাঁননজারী | 

নাহি কটিতটে সে গীতবসন, নরকর হেরি কটিবিভূষণ, 
বিনোদ হ্রলী,*মধুস্বর তব) বদনভূষণ, 

তিলুকা অলকা। না৷ ছেরি। ৩ 

(তুমি) ছিলে বেণুকর, অসি-মুণ্ড-কর, 

বরাভয়-কর, হূইলে*হরে । 



ই সললীত-সুন্ছম । 

যাঁর জান কাঁলাকাঁলী, (সে অভ্ভান) উভে ছে ঘলি, 
এর পে লে জ্ঞান হরে ॥ 

ভক্তহেতু হও স্তস্তে অধিষ্ঠান,' 
বাশী ত্যজে করে করিলে কৃপাঁণ, 

অভক্ত রামের (দয়াময় তব) এবে' কাদে প্রাণ, 

তাঁর তায় দয়! করি । ৪ 

পৌরানিক । 
জন্মাষ্টমী । 
৬১ নং । 

রার্গিনী বেহাগ ভাল টিমা তৈতালা £ 

(তুমি হে জগতযন্ত্রণাহারিলী ) জুনে । 

জনমে যোঁশীন্দ্র-হৃদি-ধন জনার্দন, 
করিধারে নিধন স্থুরমর্দন কংসাস্থরে । 
বরিষে কুস্থমরাশি, সানন্দ ত্বরে সরে । ১ 

রক্ষিতে ধন্ধসম্পদ্দে, নাশিতে ধরার আশপদে, 

কুষ্ণাষ্উমী ভান্রুপদে, দেবকীর উদ্রে ॥ ২ 
জরেজ্র সিদ্ধ চারণ নেহারে কৃফ্চরণ, 

কিন্নরী করে নর্তন, গন্ষকর্ধব গায় জুত্যরে । ৩ 
হরি-ক্ধপে উজলিত-হেরি কারা চমরিত্ত 
বস্থদেব 'ভীতচিত ভনয়ে স্ততি করে? ৪. 
জীব-স্হজন-প্তন কর বহ্মদনা তন, | 
রামের হর পতন আগমন দংসারে । « 



গ্ৌরাণিক। ২৭ 

দেবদাল। 
৩২ নং । 

রাগিনী দিচ্ু ।--ভাল টিম! তেতালা বাঁ ব। 

“ (রেখো! মা দেখ মাঁ এই বিপদে ) মধুকাগ। 
কি অপরূপ.ষুগরূপ দেখ আখি মন। 

মঞ্চে জাদ্যণশক্তি রাধা সনে শ্রীয়াধারমণ | ১ 

কৌতুকে কুস্কুম ফন্ত করিছে দৌঁহে ক্ষেপপ, 
ম্মিতাননা গোপাঙ্গনা গোলোকে পুলকমন $ ২ 
নির্বিকার নিরাকার ব্যাপ্ত বহ্ধ চর্রচর, 
নাই অবধি মধ্য আদি বেদবিধি-অগোচর, 
আকার স্বীকার তাঁর হেস্কু লীলা-প্রকটন, 

(তাই) মুলপ্ররূতি আদ্যাশক্তি স্েচ্ছাতে করেন রমণ। ৩ 
কি বিচিত্র লীলাক্ষেত্র, পুণ্য গোলোকভবন, 
প্রতিরূপ অপরূপ তু-গোলোর বৃন্দাবন, 
অবতরি যথা হরি উদ্ধারিল ভক্তজন, 

তুমি) হের রাম সেই ধাম হদিমঞ্চে মধুসূদন | ৪ 

দেবদোল। 

৩০ নং । 
রাগিণী সিদ্ু।_তাল যত বা! টিমা তেতালা । 
(রেখো ম। দেখ মা এই বিপদে ) মধু? 

রাধা গোবিন্দে আনন্দে দোলে দোলেরে | 

($ দেখ) ফেঁহ্-গাঁজে আড়নেজে সক্ষী ফাণড ফেলেরে 1, ১ 



২৯৮. সঙ্গীত-কুসুষ । 

কুঙ্কুম পিচকারী ঘুরি ফিরি সারি সাঁরি রে 
কৌতুকে বরিখে অঙ্গে বজাঙ্গনা মিলে রে 1২ 
তাথই তাথই তালে নাচিছে সঙ্গিনী রে, 

(বাজে) কুণুকণু ঝুনুঝুনু নৃপুর কিক্কিনী রে, 
উভতালে মবে চলে স্থনিতন্ব দোলে রে, 

(দোছে) (মবে)'সকৌতুক স্মিতমুখ শিঞ্জিতের বোলে রে ।৩ 
কি আনন্দ নিত্যাঁনন্দ হেরে বজমণগ্ডলে 

অন্তরীক্ষে সহআঁক্ষে সদলে আখগুলে ; 
মুদি জীখি দ্রেখ দেখি জ্ঞান-জখি মেলি রে, 
যুগ সুঠাম মুর্তি রাম সদ হুৎকমলে রে। ৪ 

১০০ 

নন্দ প্রতি যশোদ1। 

৩৪ মং 17 

রাঁগিণী বিভীস ।--তাঁল একতা । 

(রে কোকিল রসে তমাঁলে ) মধুকাপ। 

বুঝি হে গোপরাজ ! হারালাম আজ: 
নয়নের মণি»,জীবনগোপাঁলে । 
হাঁরায়ে চেতন, হইল পঁতন," 
অভাগীর কোলে ধরে অঞ্চলে । ১ 
কত বৈদ্য রাশি রাশি, গৃহমাে আসি, 
হেরে মুখশশী, ফিরে যায় চলে 

(গোপরাজ ! রোগ বুঝি তারা কঠিন গণে ) 



পৌরাণিক ২৯ 

না শুনে বচন, রোগের কারণ, 

শুধালে বচন, কিছু না বলে। 

নীরব হেরে বৈদ্যগণে, প্রাণে যে কত কি গণে, 
আঁবাঁর ভাবি মনে গণে, না জানি কি আছে 

মোর কপালে । ২ 

কত কাল ধরি, শঙ্কর শঙ্করী, 

পদ পুজ1 করি, জব! বিল্বাদলে | 

(স্থৃত আশে তপ ব্লেশ কত সহি ছুজনে ) 

'পুত্র-কাঁমনায়, পূজে ছুজনাঁয়, « ৃ্ 

প্রাণের তনয়, পেয়েছি কোলে, 

কি আর কহিব নন্দ, পাব ক্রি আর প্রাণগোবিন্দ, 
রাম বলে করে! ন! সন্দ, পাবে হরি, হরি 

বৈদ্য আসিলে । ৩ 

কৃষ্ণ প্রতি যশোদা। 

প্রভাসযজ্জ-দ্বারে । 

৩৫ নং 

রাগিণী বিভাস ।-_তাল একতাঁল । 

(নৃত্যগোপ্ল হেরে নেত্রে প্লারি ঝোরে, প্রেমে নৃত্য করে, 
গোকুলবাঁসিগণ ) দাশরথি। 

তোর ়শোঁদা জননী, আনিয়াছে ননী, 

এসে নীলমণি, কর রে ভোজন । 
ডাক মা বাঁলিয়া, জুড়াই ভাপ্পিত হিয়া, 
শত বর্ষ পরে, পুন বাঁছাধন । ১ 



রী ।. সঙ্গীত-কুস্থফ। 

গোচারণে থোঠে করিলে প্রয়াখ, 
হতে! রে প্রোপাল শত যুগ জান, 

না! হেয়ে বয়ান, রহিতাম অজ্ঞান, দিনযান রে, 

শেষে বিধুমুখ দেখে জুড়াত জীবন ॥ ২ 
তুই রে পুজ্র মম প্রাণের সোসর, 
ন। হেরিয়া তোরে এ শত বৎসর, 

লয়ে ক্ষীর সর,ডাকি উচ্চৈঃম্বর, কৃষ্ণ বলে রে ! 
বজের পথে পথে কত করেছি রোদন । ৩ 
হেরিবার আশে, আসিয়। প্রভাসে, প্রাণ যায়, 
গোপাল দ্বারীর কটু ভাষে, মরি রে তরাসে, 

দেখা! দে বাপ এসে, রাম ভাষে, রাগি ! 

কষ্ট বিনা কে পায় কৃঞ্ণ-দরশন ॥ ৪ 

' আগমনী । 

গিরি প্রতি গিরিরানী। 

৩৬ নং। 
রাগিণী বিভাস 1--তাঁল ভবল আড়খেমটা। 

(কই হে দ্বিজ কই, ক্সামার উন! কষ) স্কুরে। 
যাও হে গিরি যাও, দ্রঃ ঘও, 

আনগে প্রাঁণ-উম! নন্দিদী | 

'নিপি-শেষে আসি, বসিয়া শিযপবে, 

সকাতন্নে উস; কহে মধুত্বরে,। 

ভুলেছ ফি ওমা, তার সলেহের উজ, 
আন না! কেদ যা, তনয় ছুথিনী 4 ১ 



পৌরাণিক. 1৪ ৩৯ 

খৈনাকের শোক হই বিস্মরণ, 
সংবৎসর পরে হেরি উমাঁধন, 

*স্থুরাস্থর নরে, সাধ ধারে হেরে, 
কেন ক্ষান্ত তুমি রাম! হেরিতে ঈশানী | ২ 

আগমনী । 

গিরি প্রতি গিরিরাণী,। 

৩৭ নং. 

রাঁগিণী ললিত বিবিট ।-_তাঁল ঝাঁপতাল। 

( বলে গেলি না বলে রে ভাই ভেবেছিলাম আমি চিতে ) দাশরথি। 

প্রাণ কাঁদে না' হেরি, গিরি ! প্রাণগৌরী নন্দিশী। 
সাধ উমারে হেরি মারে খাওয়াই ক্ষীর সর ননী। ১ 
যে দিনে যোঁগেন্দ্র জামাই, লয়ে গেছে মা শিবানী, 
সেই দিন হইতে আমি শুনিনি মার মা বাণী, 
(বিনা) প্রাণসমা পুরি-স্থষমা, উম1 ছুখিনী | ২ 

তর প্রতি হে গ্রিরিবর ! অগ্রীত নন 'দিগন্র, 
পুজিলে পাইবে বর, আনিতে ঈশানী । 
অশেষ আপদ-রাশি খাঁর নামেতে হবে, 

পুজ বৃদ্গরূপী আমার বিদ্র-হর বিস্বহরে, 
রাখ বাণী আনি ভবানী বাঁঠাও পাষাণী । ৩ 

বাম স্মৃত্যুঞ্জয় যায়, স্মারে না সে.গিরিজায়, 
সাক্ষী তার রামজয়, ছবিজাধম .জাঁনি। 



৩২ স্মীত-কুসুম। 

জব! গঙ্গাজল বিল্বদল ধার গ্রীতিপ্রদ, 

তারে পুজিতে যুঢ়চিতে কেন বা ভাবে আপদ, 

(সে) জানে ন। জয়ছুর্গ! জীবজনমবারিণী 15৪ 

তীর্ঘ। 
'বৃহ্ধপুজ নদ প্রতি । 

৩৮ নং ॥ 

রাগিনী বিভাস ।--তাঁল একতালা । 

€ আর সতা নন্দন, নাই মোর সবে ধন, ভবের মানে কেবল 

তুই ভবদারা ) দাশরথি । 

বন্ধার কুমার, সলিলে তোমার, সান করিবার, 
এলাম তব তটে। 

হয় না এমন যোগ, সদা সহযোগ, লগ্ন, তিথি, 

তারা, বারে” যোগ ঘটে । ১ 
বাঁসন্ত্রী অষ্টমী শশিজ বাঁসরে, 

বৃষ পুনর্ববন্থ মিলে যে বৎসরে, 
এই মহাযোগে ক্সানে তব সরে, তরে হে? টু 

স্ন্তে যায় নরে বহ্ধার নিকটে । ২ 
লক্ষ লক্ষ লোক মুভি-পিপাসায়, 
এসেছে তনীরে স্ানের আশায়, 

তাঁদের ভক্তি হেরে হয়-হৃদয়ে বিন্ময়, পৃতাশয় হে ; 
তার! তৃণছেন গণে জীবন সন্কটে ॥ ও 



রগ তীর্ঘ। ৬৩ 

তব পুত নীরে ওহে নদবর, 
ধুইয়া রামের পাপ কলেবর, 
তব-পিতৃপদ পাই এই বর, (অস্তে হে) 

দেও, দাস ভিক্ষা যাচে করপুটে | ৪ 

কামাখ্য। দর্শনে 1 % 

৩৯ নং । 

রাগিণী বিঝিট ।_তাঁল কাওয়ালীস্বা ঠৃতরী। 

(ওমা তুমি কার প্রাণপ্রতিম)) সুরে । 

পদে প্রণাম করি মা কামাখ্যে | 
কি রূপ হেরিলাম চক্ষে | ১ 

দক্ষযজ্ঞাগারে ্ঘবে দেহ ত্যজিলেন আপনি, 

শোকে শবদেহ ক্কদ্ধে লয়ে ভ্রমেন শুলপাণ্ 
ধরি চক্র সুদর্শন, তখন সে গীতবসন, 

দেহ খণ্ড খণ্ড করি ফেলেছেন অবনী । 
ভীবের*্মুকতি প্রধান, যোনি, মহা! ীঠস্থান, 

যার দর্শনে পাঁতকী পানর চরমে মোক্ষে 1২ 
স্থশিষ্ট বশিষ্ঠ খাষি শাঁপে সমুদয়, 
তীর্থ বহ্ধপুজ্ঞ নদ নীরে হয়েছে বিলয়, 

যাহা তন্তরে শুপ্তে পাই, পঞ্চ তীর্থ সব নাই, 
কই মা সঙ্গিম্ী তার যোগ্রিনীনিচয় | 

* ১৩০২ ২৪ আশ্বিন) 



সঙ্গীভ-কুলুম । 

ভন্ম শেখর শিরে, শোভে চারু মন্দিরে, 
(ওমা) উমানন্দ ভৈরব ওই নদের বক্ষে । ৩ 
বিবিধ-পাদপ-পুর্ণ পৃত নীলাচল, . 
বাসে বাসব-বাঞ্ছিত তাই তব লীলাস্থল, 

বিধি বিষণ হরে, ত্রিধা! সদ। বিহরে, আর 
সানন্দে শঙ্করগণ দেবতা সকল । 

স্থভগ সরসীতীরে, শোৌভে বিষুমন্দিরে, 

আন মন্দিরে ভূবনেশ্বরী দর্শনে জৃফল। 

ওম দেবি কামাখ্যে, চাই ওপদে ভিক্ষে, 
অন্তে, শমন-সন্ত্রামে রামে করো মা রক্ষে $ ৪ 

সরলার 

বশিষ্ঠাশ্রম দর্শনে ।* 
৪০ নং। 

রাগিণী ললিত বিভাস ।-তাল থ্রেকতালা। 
(মা সুরধুনী জগতে জননী ) নীলকণ্ঠ। 

হে খষিসত্তম, তব পুতাঁশ্রম, ধন্য হইলাম, 
নয়নে হেরি । 

(হেন) শান্তিময় স্থান, হেরেনি নয়ন, বাঙ্টী, 

পাদমূলে সদ! বাস করি । ১ 

নানা-ফল-পুষ্প-পাদপ-পুরিত, 

সুন্ধ্যাচল-অঙ্কে মন্দির শোভিত, 

তায় হুর হরি, কমল! রাজিত,&* 
মধ্যে বিক্লাজিছ শিলা ধরি । ২ 

৯ ১৬০২। ৩ ক্কার্তিক। 



* তীর্থ ৫ 

ছপাশে গোলোক মঙ্গল ঈশ্বর, 
শিরোদেশে বঙ্গা কমগুলে * সর, 

দ্বারপ্রান্তে বিধি, লিঙ্গরূপী হর, 

মনোহর তব রূপের মাধুরী । ৩ 
ঘোর.রবে সন্ধ্যা ললিত কান্তায়, 
গিরিগাত্র ভেদি বহে ভ্রিপস্থায়, 

নিরখি নয়ন মন মুগ্ধ হয়, 

(রামের) হবে কি জনম'পরশে ও বারি, ৪ 
ফানি উনের 

সাগরসঙ্গম দর্শনে'। ণ' 

৪১ নং । 

রাগিণী সিক্ধু ভৈরবী ।_-তাল আড় কাওয়ালী বা ঠূংরী। 
( শরাঘাত অঙ্গে হেরি মনে অনুমান করি, কার সঙ্গে 

রণ তোদের হতেছে) সুরে । 

সাগরসঙ্গমে, সাধুসমাগমে, 

হেরে জাহ্বী-যাঁদঃপতিরে । 

পুণ্য উত্তরায়ণে পৃত সলিল আনে, 

যায় যময]তনাক্জীতিরে ৷ ১ 

ছিলাম অভিলাধী, আনন্দ-নীরে ভাসি, : 

নেহারি সিম্ধুবারিরাশিরে | 

* যদিও শব্দটা “কমগ্ডলু, তথাপি শিশুক্েধে গঙ্গাতক্তি তরঙ্গিবী”তে 
'কমগুল” প্রয়োগ আছে, যথা “ব্রহ্ম কমণ্ডলে বাস” । 

1 ১৩০৩। ২ মাঘ। 



০ সঙ্গীত-কুষ্থম । 

ঘুচিল মন-দৈন্য, দর্শনে হলাম ধন্য, 

পরশি পৃত পয় স্বশিরে | ২ 

আশীষ সরিৎপতি, অস্তিমে সম্প্রাতি, 

হেরি প্রীপতি ভাগীরধীরে। 

প্লাম সে অন্তকাঁলে, আননে গঙ্গা বলে, 

এ তনু ত্যজে যেন তত্ভীরে | ৩ 

সাগরসঙ্গমে সিন্ধু দর্শনে । 4 

৪২ নং । 

প্লাগিণী আলিয়া ।-_তাঁল একতালা ৷ 

(কোথা রাম বাছাধন ) সুরে। 

শুনি হে রত্বাকর, কমলা, স্থধাকর, 

স্থধা, হয়, গজবর উদ্ভব হয় তোমায় | 

যে স্থধী- সেবনে, অমর স্থরগণে, 

হরি হৃদাসনে, ধরেছেন রমাঁয় । ১ 

শশিশেখর শশিরে, সাদরে ধরে স্বশিরে, 

লইয়ে আনন্দে, বিহরে দেবেক্দ্রে 
অশ্ববর গজেন্দ্ে, ধন্য তর্মহ্মায় | ২ 

সর দেহে সরিৎপতি, বেষ্রিয়াছ বস্থমতী, 
কিন্তু এই জীবনে, লীপান্থ বঞ্চিত প্রাণে, 

যেমন কৃপণ ধনে, নাহি নাশে দীনতায়। ৩ 

। ঙ্গ ১৩০৬ 1২ মাথ। 



' ভীর্থ। গণ 

সেতু হেতু দেহ পাতি, দিলে দেব-হিতে ব্রতী, 

রামে দেও স্থমতি, জীব-হিতে হই ব্রতী, 
অন্তকাল সম্প্রতি, এ তনু ত্যজি গঙ্গীয় ৪ , 

গঙ্গা] দর্শনে ।% 

৪৩ নং । 

রাগিণী বিভাস ।--তাল কাঁওয়ালী। 

(কিসে চলে বল হিমাচলে চল ) দাশুরথি | 

তব জীবনে, পাপ জীবনে, 

কর ত্রাণ দিও স্থান, অন্তে তব চরণে । ১ 

আম। লয়ে কত খেলা) 

খেলিলে মা গিরিবালা, 

আর দাবানল-ভ্বাল1, সহেন। ভ্রব-বনে | ২ 
চৌরাশীতি লক্ষবার, ণ* 
জঠরজ্বালা অপার, 

সয়েছি, যাতনা আর, দিওন1 ম1 নন্দনে | ৩ 

ক ১৩০৩ । ২ মাঘ, সাগরসঙ্গমে গজ! দর্শনে । 

ঁ স্থাবরী বিংশলক্ষঞ্চ জলজ! নবলক্ষকাঃ। 
ক্রিমিজ! রুদ্রলক্ষঞ্ত পঞ্চলক্ষঞ্চ বানরাঃ | 
পপণ্ুভ্বা নবলক্ষঞ্চ ত্রিংশললক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ ৷ , 
তব্রৈব মানবং জন্ম কুৎসিতাদৌ দ্বিলক্ষকে । ;" . 
শৃদ্রাদীনাং শতং প্রাপ্য ব্রাহ্মণস্তদনত্ুরম্। 
উত্তমং চোতমং প্রাপ্য চাত্মানং যো৷ ন ভারয়েখ। 
দ এব আত্মঘাতী স্তাৎ,পুনর্যান্ততি যাঁতনাং৭ 



সঙ্গীত-কুন্ুম। 

হরশিরোবিহারিণী, 
কলিকলুষহারিণী, 

অধম রামে তারিণি তার গঙ্গে-স্গুণে। ৪ 

১ 

গলা দর্শনে ।* 

৪৪ নং। 

রাগিনী.মঙগল বিভাস 1--তাল তেওট । 

(াড়াও হরি এল প্যারী ) মধুকাণ। 

স্থান পাপাঙ্গে দে মা গঙ্গে, 
পাঁপ তনু ভাসে যেন তব তরঙ্গে । ১ 

হরি-পদে উদ্ভব, স্বশিরে ধরেন ভব, 
করিলে পরাভব, সুর-মাতঙ্গে ৷ ২ 

ধন্য মানি মীন কুন্ম শিশুমার, 
তব জলে যারা করিছে বিহার, 

সলিলজ নবলক্ষ বিংশতিলক্ষ স্থাবর । 

_ক্রিমিজ এগারলক্ষ পঞ্চলক্ষ সে বানর ॥ 
পণুযোনি নবলক্ষ ব্রিং্শলক্ষ বিহঙ্গম ৷ 
তৎপরে মানবজন্ম ছ্বিলক্ষ আদি অধম ॥ 

' শু্ঠাদি শতেক জন্ম ব্রাহ্মণ তদনৃস্তর | ' 
পাইয়া যানব্জন্ম উত্তম উত্তমতর ॥ 
না করে"যে জন যত্বে তারণ স্বীয় আত্মায়, 
আত্মঘাতী সেই জম পাস্স পুনঃ যাঁতনায় ॥ 

আক ১৩০৪ । ১৩ মাঘ, দেবীপুৈ গঙ্গা দর্শনে । 



* তীর্থ। ৩৪ 

বাসে তব তীরে, পর্ণের কুটীরে, 
তাদের পদরজ শিরে, মাখি সাধ অঙ্গে । ৩ 
হয়েছে গত দিন আর কত দিন, 
রব মা সংসারে বাসনার অধীন, 
আন তব.তীরে, এ রাম পাপীরে, 
বাঞ্ছ। তার মরে ভাসে, দ্রবাঙ্গে । ৪ 

গঙগ। পদে বিদায় | * 

৪৫ নং । 

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী ।-_তাল আড়া। 

(মনের বাসন। শ্রামা শবাসনা শুন মা বলি) সুরে। 

জননি জাহুবি €দবি ! বিদায় হই পদ-পন্কজে । 
হেরি তোঁমা যেন গো মা সতত মানসমাঝে 7 ১ 

ভক্ত ভগীরথ সনে, তার কন্ুনাদ শুনে, 

এসেছ মকরাসনে, তারিতে 'সগরাঙ্গজে | ২ 

যবে যাতে এ জ্রীবন, পিব তব পুত জীবন, 

হেরিব জীবের জীবন, “হরিপদ হুৎসরোজে,। ৩ 

অর্ধ অঙ্গ তব জলে, অর্ধ অঙ্গ ধরাঁতলে, 

রহে যেন অন্তকালে, আশীষ রাম পাপাত্জে । ৪ 

উওর 

ক ১৩৯৩1 ১০ অগ্রহায়ণ, কাল্নায়। 



৪৯ সঙ্গীত-কুসুি | 

প্ীগৌরাঙ্গ দর্শনে | &% 

৪৬ নং। 

রাগিণী বিভাঁস ।-_-তাল কাওয়াঁলী। « 

(কিসে চলে বল) দাশরথি । 

হে দীনশরণ, আমি অশরণ, 

জীবনে করিনি কু প্রভু ত্বন্নাম স্মরণ । 

প্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরি, করুণায় অবতরি । 

কৃপা করি পদ-তরি, প্রদানে কর তারণ । ২ 

তব তনু প্রেমময়, হেরে হরে মনাষয়, 

কর প্রীগৌর আমায়, কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ । ৩ 
ঘুচাও রামের অবসাদ, বিতর তারে প্রসাদ, 

পুরে যেন মনঃসাধ অন্তে হয় কৃষ্ণ স্ফ,রণ। ৪ 

ীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দর্শনে 1" 

৪৭ নং। 

রাগিণী দেবগিরি ।__-তাল টিমা তেতালা। 

(আহত এসেছি মোর৷ রবাহৃত কও কারে ) মধুকাণ। 

লয়ে সঙ্গ অন্তরঙ্গ হলে. কৃষ্ণপ্রেম-উদাসী । 
মাতাণলে মধুর হরিনামেতে ভারতবাসী ॥ ১ 

ব্ূর্পে করে জগত আলো।, বহিঃ গৌর অন্তর কাল, 
দ্বুরে যায় মনের কাল, হেরে চারু রূপরাশি ॥ ২ 

*. ১৩০৩ । ৬ অগ্রহায়ণ, নবদ্বীপে । 
+ ৯৩৫ । ১৯. কাহিক, নবোত্তন ক্ষেতে ( খেতুরে )। 



তীর্থ। ৪১ 

গৌরাঙ্গ বল্পভীকাস্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন, 
জ্রীরাধ। রাধিকাকাস্ত সশক্তি রাধারমণ, 
অপরূপ রূপ নেত্রে হেরি নরোভমক্ষেত্রে, 

নাইসসেথ! শুধু একত্রে, ব্রজমোহন % বুজবাঁসী । ৩ 
গোস্বামীর গ্রন্থে তুমি ব্যক্ত স্বয়ং কৃষ্ণবলে, 
হরিনামে জীব তারিতে হইলে উদয় ভূতলে, 
নাহি জানি তব তত্ব, কেহ কহে কৃষ্ণভক্ত, 

কর পদে অনুর্ক্ত রাঁমেরে, ভক্তিপ্রয়াসী। ৪ 

৬কাঁলী মা সমীপে ।ণ* 
৪৮ নং 1" 

রাগিণী খান্বাজ ।-_তাঁল একতালা বা চৌতাল। 

(নীলবরণী, নবীনা রমণী ) রাজ! শিবচন্দ্র 1 

কালী কপালিনী,» কলুষ্নাশিনী, 
কৈবল্যদায়িনী, কমলনয়নী, 
কুপাণধারিণী, কৃতান্তবারিণী, 

কল্যাণী কামান্ত-হৃদি-বিহারিণী | 
কামাখ্যা কামদা নাম কামরূপে, 
কামাস্ত না জট্টনে তোমার স্বরূপে 

কর সৃষ্টি হুর বিধি বিশ্বরূপে, 
ভ্রিলোকপালিনী, ত্রিগুণধারিগী ।১১ 

* এই ব্রজমোহন্, সশক্তি শ্রীবৃন্দাবন ধামে ৮ স্বর্গীয় গৌরন্বন্দর সিংহ 
মহাশয়ের কুগ্জে অধিষ্ঠিত আছেন । 

"1 ১৩০৩1 ৭ মাঘ, ৬কালীঘাটে । 



৪২. সঙ্গীত-কুন্মুম। 

কাত্যাঁয়নি ! কৃপা কর ম1 কিস্করে, 

কাপে কায় স্মরি নরকনিকরে, 

কর রক্ষা কাল-দার! কাল-রুরে, 

প্রাণীন্তে পাতকী রাঁমে তারিণি !। ২ 

শ্রীক্ষেত্র গমন-পথে | * 

৪৯ নং । 

রাগ্নিণী বিভীস ।__তল কাঁওয়ালী। 

('কসে চলে বল) দাঁশরথি । 

এসে নলকুল,ভেবে প্রাণাকুল, 
জগন্নাথ দরশনে ঘটে বুঝি অপ্রতুল (১)। ১ 
আলবায় (২) পাঠাবে বলি, ঘাত্রী গণি টাক? তুলি, 
লইয়া ভরিল ঝুলি, ফেলে গেল নলকুল । ২ 
অন্যে'লবে চীদবালী, বলি' চক্ষে দিল বালি, 

হোরমিলি (৩) চতুরাঁলী, জগতে বুঝি 088৪ 
১০১ বকা 

* ১৩০৪ । ২৫ জযোষ্ঠ, ষ্টীমার &সন নলকুলে। 

(১) অকাল প্রযুক্ত ৩০ জোষ্ঠ সংক্রান্তি দিনে জগনাথ 'দর্শন মানস ছিল 
কিন্ত নলে চারিদিন বিলম্ব হওয়ার বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম ও ২২ জ্যৈষ্ঠ 
হইতে ২৫ স্যৈষ্ঠ প্ধ্যস্ত নলকুলে অবস্থান তু, সংক্রাস্তিতে শ্রীক্ষেত্রে পৌছ! 

সম্বন্ধে আঁশঙ্কা হইয়াছিল । 
€২) আলবা কাটা,খাল দিয়! ষ্ীমারে চীদবালী যাইতে উক্ত গ্রামে ঠীমার 

ষ্টেসন পাওয়া যাঁয়। 

(৩) হোক্সমিলার কোম্পানির ষ্টামার আলবাঁয় পভ্ছাইবে বলি মাসুল লয় 
কিন্ত অন্ত কোম্পানির ট্টামার চাদবালী লইয়া যাইবে বলিয়া নলকুল ষ্টেশনে, 
ফেলিয়া যায়। . 



“তীর্থ, ৪৩. 

চারিদিন বমি খাই, খাদ্যাভাবে মারা যাই, 
যোগীন্দ্র (৪) বাঁচান তাই, বিতরি তরি তগ্ুল। ৪ 
শনিবারে নিশাশেষে, বিকল কাক্তিকে (৫) বসে, , 

না পাইঞু কষ্ট শেষে, সারেংমাফীর অনুকূল । ৫ 
ক্টেসনমাষ্টার স্ুদাশয়, নলকুলে যিনি রয়, (৬) 
রাম তার কৃপায় পায়, সদলে অকৃলে কুল । ৬ 

সদ আজই 

পিতৃশদে | * 

৫০ নং | 

রাগিণী শ্রীরাগ ।-_তাল একতালা । 

(সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিন্ু অনলে পুড়িয়া গেল) জ্ঞান দাঁস। 

পিত! ব্বর্গ ধন্ম, তপ জপ কর্ম্ম, যে সাঁধে পিতার আ্রীতি, 

সব দেবগণ, স্থপ্রসন্ন মন, সতত সে স্থত প্রতি । ১, 

(পিতঃ) আমি কুলাঙ্গার, ত্যজিন্ু আগার, জন্মভূমি সম কাশী, 

এবে সে পুরি ত, কাননে পুরিত, আমি অন্য-স্থান-বালী। ২ 
(আহা) নেত্রে,বহে জল, তব অন্তর্জল, করিলাম যে ভূভাগেয, 
(এখন) শ্বাপদসন্কুল, হেরে ভক়্াকুল মানসে মানব ভাগে ।৩. 

প্রথম তনয়, য্রব কালে লয়ঃ হয়ে সে শোকে বিলীন, 
গয়াস্থরশিরে, বিষ্ুপদোপরে, পিগু দিলু একদ্রিন। ৪ 
পপ পাপা পপ পাপডীপপসপপ (পিপি 

(৪) শ্রীযুক্ত যোগেন্ছ কুম্নীর সিংহ বালেশ্বরের ভেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট । 

(৫) কার্তিক ট্টামারের,নাম ; অতি জীর্ণ। ২ 

(৬ নলকুল ষ্টেশন মাষ্টারের নাম শ্রীযুক্ত হুর্গীচরণ পাল। 
ক্* ১৩৯৪ । ২৮ জ্যেষ্ঠ, যাঁজপুরে নাভিগ়ণয় পিগু প্রদুনান্তে | 



৪৪ সঙ্গীত-কুজুম । 

পুনঃ পৌভ্র মরে, আকুল অন্তরে, আইন্ু নাভি-গয়ায়, 
অকৃতী সন্তান-কৃত পিগুদান, লয়ে আশীষ আমায় । ৫ 

(পিতঃ) তৰ পুতকুলে, যেন দ্বীপ জুলে, জল পিণু নহে লোপ» 
ও পদে মিনতি, পুজ্রের ভারতী, রাখ পরিহরি কোঁপ । ৬ 
আর দেহ বর, শ্যামকলেবর, ম্মরি যেন প্রাণ যায়, 

রাধাকিঞ্ নাম, লয়ে অবিরাম, ত্যজি এ তনু গঙ্গায় । ৭ 

পুর্ণ দশ মাঁসে, রাখি তব পাঁশে, মাতা গেলা পরলোকে । 
কত কষ্ট সয়ে,.পালিলে তনয়ে, তাপিত হইয়া! শোঁকে 1? ৮ 
তব ধণ পিতঃ ! নাহল শোঁধিত আম হ'তে এ জনমে, 

সাধ শোধি দায়, এখন বিদায়, রাম পদযুগে নমে | ৯ 
তাল 

শ্রীমূর্তি দর্শনে | * 

৫ নং । 

রাঁগিনী বিভাঁস 1--তাল একতালা । 

(কার প্রাণ নাশন করিবিরে ভাই শোন ) দাঁশরথি ॥ 

দেব জগন্নাথ, পদে প্রণিপাতি, * 

কৃপা দৃষ্টিপাত কর কিস্করে |. 
সর্বব পাপ হর, তি মনোহর, 

ধন্যু হইলাম, দরশন করে | ১, 

বিভু বিশ্বাধাঁর বিশ্বের পালক, 
বিশ্বময় ! ত্যজি বৈকুঠ গোলোক, 

* ৯৩০৪ । ৩১ ৫জ্য্ট, শ্রীক্ষেত্ে। 



» তীর্থ । ৪৫ 

জীব নিস্তারিতে আসি মর্তযলোক, 

বিরাজিছ ! লীলাচ্ছলে নীলাচলে, দারু দেহ ধরে &২ 
পতঙ্গ বিহ্্গ পশু কাট কৃমি, 

চৌরাশীতি লক্ষ পাপ যোনি ভ্রমি, 
আসিলাম দ্বিজদেহে কন্মভূমি, 

বৃথায় হে, রামে তার হর তার জনম জঠরে ॥ ৩ 

হেরি চাও ও 

জগন্নাথদেবকে প্রদোষে দর্শনাচ্ত্ত | * 

৫২ নং। 

রাগিণী পূরবী ।__তাল আড়া। 
(দিবা অবসাঁন হ'ল কি কর বসিয়া মন) সুরে। 

জগন্নাথ জগবন্ধু যোগেন্দ্-আরাধ্য ধন। 

জগদীশ যোগেশ্বর ষশোদশ-যছুনন্দন । ১, 

যজ্ঞরূগী যজ্ছেশ্বর, জনার্দন জলধর, 

জগত-যন্ত্রণা-হর, হে হর-হৃদি-রঞ্ভন । ২ 
জলমগ্ন ধরা যবে, জঘনে মধু কৈটভে, 

বিনাশিলে, পদ্মনাভে নাভিপদ্মে কর শ্যজন | ৩ 

জগৎপতি যছুপচ্তি, জগতজীবের গতি, 
জীবনে জঘন্যমতি রামে, অন্তে করো তারণ।৪ 

(ইসরাত তে রতিট 

ক ১৩০৪ | ৩১ জ্যৈষ্ঠ । 



৪৬ সঙ্গীত কুন্ুমে । 

প্রীজগন্নাথ দেবের রথরজ্জু আকর্ষণোপলক্ষ্যে | & 

৫৩ নং। 

রাখিণী জঙ্গলা।--তাল একতাল! |. 

(দিন ত গেল সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে ) সুরে । 

জয় জগবন্ধু কৃপাসিন্ধু পতিতপাঁবন। 

তোমায় হেরিলে রথে, হয় মরতে জনম বারণ । ১ 

তোমায় রথে হেরিলাম হরি, 
টান্লাম তোমার রথের ডুরি, 

আমায় কৃপা করি, ঘুচাও হরি ! এ ভববন্ধন | ২ 

ছুল্শভ জন্ম পেয়ে, 
হরি তোমায় না ভজিয়ে, 

রামের বৃথা! গেল দিন বয়ে, কর হে তারণ। ৩ 
(চিতকার গোহেতাডো 

গ্ুরীস্থ মহালন্ষনী দেবীর প্রতি ।ণ 

৫৪ নং । 

রাগিণী স্থরট মল্লার ।--তাল আড় কাঁওয়ালৌ। 

(সন্বর ওরূপ কমল-আঁথি ) দাঁশরথি। 

ওমা কাতরে করুণা*কর 'কমলে ! 
এখন কামন! চরণ-কমলে । 

যেন যায় এ জীবন আমার স্ুরধুনী-সলিলে । ১ 

 ১$০৪। ৯৯ আবাঢ়। 

1 ৯৩০৪ ১৮ আষাঢ় । 



শ্ভীখ। ৪৭ 

আমি কি বুঝিব তব লীলা, 

ওমা মহোদধি-বাঁল ! বর্ণ তব সুবর্ণে অবহছেলে । 
ঘুচাও আমার*মনভ্রান্তি, দাও মা! হৃদয়ে শান্তি, , 

'কৃষ্ণকান্তি কি কারণে হইলে । 

মা সত্যভামাঁ, হরির রমা, তাই ভেবে কি মা ! 
হ'লে রমা কালরূপ উৎ্কলে । ২ 

তব কৃপায় অভাজন, হয় যশের ভাঁজন, 

ভজন তায় করে নর সকলে |. 

আমি কি দোষী বল না, ওমা শ্রীহরি ললনা ! 
হলো না সম্পদ পোঁড়া কপালে । 

নাই ভারতী-শ্রীতি রাম প্রতি, (ওমা) 
তবে কেনে, স্তুনয়নে, তারে না নিরখিলে । ৪ 

পুরীস্থ বিমল] দেস্বীর গতি |* 
৫৫ নং । 

রাগিণী ঝিঝিট ।-_তাল কাওয়লী বা ঠংরী। 

(ওম! তুমি কার প্রাণপ্রতিমা ) সুরে । 

তোমায় প্রণাম করি মা বিমলে ! 

+ পদযুগ-কমলে। 

পুণ্য উৎকলে পুরুষোত্তম ধাম শ্রীক্ষেত্রে, 
কিবা অপরূপ রূপ তব নিরখি মেত্রে, 

চারু চারি ভূজে, নান! ভূষণ সাজে, 

হৃদয়-সরোজে, স্বর্ণময় শ্মাল্য দোলে । ১ 
পপ কারা জা 

* ১০৩৪। ২৩ আধাঢ়। 



৪৮ সঙ্গীত-কুন্থুম । 

ঘন ঘন জিনি বর্ণ রূপ চারু দরশন, 

হয় নিরখিলে ভক্তিবলে পাপ বিনাশন । 

রাণী সত্যভামা, আন মন্দিরে রমা, 

দেন ভকতে সম্পদ তার দ্বারে বসিলে'। 
বামে কুণ্ড রোহিণীর, পাপী পরশিলে নীর, 

পায় চরমে পরম পদ পুরাণে বলে । ২ 

মার্কণেয় বটকুষ্ণ ইন্দ্রছ্যন্ন সরে, 
চারু, চুক্রতীর্ঘথ শ্বেতগন্গা রোহিণী সাগরে, 

আন দান করিলে, নীরে পরশিলে, 

নরে লভে না৷ জনম ফিরে ভবমগ্ডলে | ৩ 
তুমি বিরাজ বিরজ! নামে সে নীভি গয়ায়, 

যথ' পিগুড দিলে পিতৃকুলে পরিত্রাণ পায়, 

বৈতরণীর তীরে, দেব গদাধরে, 
আর বিরাজে বরাহদেব চাঁরু মন্দিরে | 

যন্ঈ। বেদের বিধানমতে কলে ধেনু দান, 
পায় ত্রাণ যমভয়ে তবে নর সকলে । ৪ 

ওম] দক্ষ-মখে, দক্ষমুখে, শুনি যে কালে, 

হুরনিন্দা হরশক্তি, স্বীয় দেহ ত্যজিলে। 

লয়ে শব কলেবর, ৪শাকে ভ্রমে 'দিগম্বর, 

বিষ্ু-চক্রে খণ্ড নাভিখণ্ড, পড়ে উৎকলে। 
তুমি শীঠপ্রধান, জীবে কর মুক্তিদ্বান, 
অন্তে মুক্ত.ক'রে। দ্বিজাঁধম রাম মলে । ৫ 

খু 

তাহা 



তীর্থ । | ৪ 

মহাঁপ্রসাদের মাহাত্ম্য ।% 

৫৬ নং । 

নীগিলী খাম্বাজ।__তাল কাওয়ালী। 
(দেখু জলে দলে দলে মাঁছে করে খেল! )। 

ধন্য মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ-মহিমা। 
তুলনায় নাই তাঁর সীমা । ১ 

সিংহদার হয়ে পার, 

দেখ রে আনন্দ বাজার? 

বিকায় খাজা, গজা, মগজ সুমধুর তাঁর । 

নারিকেলি সন্দেশ, প্রকার অশেষ, 
মালপো। খিছুড়ী ছানা, চন্দ্রকান্তি মুড়কী দানা, 
পুরি পিঠা পায়স খইচুর, ঈীতভাঙ্গ৷ ভার ভার । 
খায় যে যার পাতে, ন্পই ক্কো তাঁতে, বর্ণগরিমা | ২ 
অন্ন ব্যঞ্জন রাশি রাশি, বিকায় সদ সদ্য বাসী, 

হাজার হাজার পুরীবাসী, করিছে আহার । 

অভুক্ত কখন, রহে না এক জন 
কুকুর-বদনভ্রষ্ট, প্রসাদ প্রার্থী স্থরজ্যেষ্ঠ, ৷ 
যাবে ব্বাম ভব্-কষ্ঈঃ খাও রে একবার, 
ছুল্লভ স্থুরবর্গে ;' নয় ত্রিবর্গে তুল্য উপম1। ৩ 

(৮০০৩ আরশি 

পারবনা রাবি পক জপ 

*. ১৩০৪ 1 ২৭ আঁধাঢ়, বিদাক, দিনে | 
1 



&. . ূ সঙ্গীত-কুনুম 

উৎকলে সাক্ষীগোপাল প্রতি । *%* 

৫৭ নং। 

রাগিণী মঙ্গল লিলা তাল তেওট 

(দাড়াও হরি এল প্যারী ) মধুকাঁপ,। 

সাক্ষীগোপাল, বাক্য পাল। 
প্রীণান্তে পামরে যেন না লয় কাল। ১ 
রথে বাঁমন হেরি, ধন্য হ'লাম হরি, 
হই ঘেন মর, তব দ্বারপাঁল। ২ 
দ্বিজদ্য় ছন্দে সাক্ষ্যদানাঁশায়, 

ব্রজ পরিহরি আসি ফুলালশায়, ণ 
দ্বিজ নিরীক্ষণ, রহিলে এখানে, 

গোপাল আখ্যানে, দীনবৎসল । ৩ 
দেখুলে বামন থে, কি মনোরথে, 
পুন্জন্ম না হয় আর মরতে । 
শাস্ত্রে তাই শুনে, এলাম দরশনে, 

(যেন) রামের কপালগুণে, না হয় বিফল । ৪ 

(কমই মেসো 

॥. € 

ক ১৩০৪7 ২৮ আযাড়। 

1 সাক্ষীগোপাল প্রথমত: বিদ্ভান্গরে আগমন: করেন, উৎকলরাজ 

বিষ্ভানগর্বধিপকে যুদ্ধে জয় করিয়া এই বিগ্রহ কটকে স্থাপন করিয়াছিলেন, 
.সদনস্তর বর্তমান ফুলালশাঁতে বিরাঙ্গিত আছেন । 



তীর্থ! ঝ১ 

ভুবনেশ্বর দর্শনে | ক 

€৮ নং । 

রাগিনী বিবিট ।-_তাল মধ্যমান ঠেকা। 

€ দেখলাম ভোমার জননী জনক আছে বন্দিশালে ) মধুকাণ। 

এই কি সেই একাম্কানন ! ওহে পঞ্চানন ! 
চক্রক্ষেত্রে হেরি নেত্রে ভুবনেশ্বর ভূবনযোহন । ১ 

লিঙ্গরূপী হর-হরি, 'সতাসিতরূপ €হরি, , 
অপরূপ রূপ মরি, দর্শনে কলুষমোচন । ২ 

মণিকর্ণিকার সম পৃত-বিন্দুসর-নীরে, 

স্নান পান পরশনে, হরে পাপ, তরে নরে, 

তীরে বাহুদেব শেষ, ব্রহ্মা ভবানী ভবেশ, 

আন মন্দিরে তীর্ধেশ, লিঙ্গেশ চারু দরশন । ৩ 

গোপালিনীগণ চণ্ড) গুহ গণেশ কল্পতরু, * 

সাবিত্রী ভুবনেশ্বর বৃষ অন্নপূর্ণা চারু, 
কপিলেশ্বর সোমেশ্বর, কেদার উত্তরেশ্বর, 
রায়েশ্রর রাম ম্মর, হবে ভবে&জনমবারণ | ৪ 

১৩৯৪1 ৩২ আষাঢ়।, 



২ | সঙ্গীত-কুনুম্ণ। 

্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রতি | *% 

৫৯ নং । 

রাগিণী বিভাঁস ।-_তাল কাওয়ালী । 

(কিসে চলে বল হিমাঁচলে চল) দাঁশরথি। 

চোরাদায় ধরা, পড়েছ ধরায় ৷ 

গোঁলোক ত্যজিয়া কেন, মরতে আসিলে হাঁয়। ১ 

মাখনচোর। বসনচোরা ব্রজগোপীর মনচোরণ, 

এথা তোমা ক্ষীরচোরা গোাঁনাথ বলে সবায় । ২ 
ধন্য মাধবেন্দ্রপুরী, যাঁর তরে ক্ষীরচুরি, 

করি রাখ ধড়া পুরি, পরে বিতরিলে তায় । ৩ 

ত্রিপদকভমি ছলে বলি, ভক্তেরে ছলিলে বলি, 
রসাঁতলে গেলে চলি, হইলে দ্বারী তথায় । ৪ 
ধরণী বড় কুস্থান, গায় তব কলঙ্ক গান, 

রাঁম দে লও স্থনি, অন্তেস্থান দিও পাঁয়। € 

তারকেশ্বর শিব দর্শনান্তে ॥ ণ 

৬০ নং। 

রাগিণী পুরবী তাল আড়া। , 

(দিবা অব্সান হ'ল কি কর বপিয়া মন) সুরে। 

করুণ।নিধান, বিশ্বনিদান তারকেশ্বর, 
কিস্করে করুণা করি কলুষ হর হে হর। ১ 

শ্রী এ উল এল পাপী পি পা পপ সাপ 

৯ ১৩০৪ 1২ শ্াবণ। 
রি -্প 

শ ১৩০৪ ।.১১ আব্ণ। 



খ্তীর্থ । [ও ৫৩ 

ভালে হেমশশি সাজে, রত্বমাল! হৃৎসরোঁজে, 

শিরে ্বর্ণ-ফণি-রাজে, চারু কপ মনোহর । ২ 

দ্বারে পতিত আঝগণন, রুগ্ন নর নারীগণ, 

জানয়ি মনোবেদন, তাদের বাসনা পূর | ৩ 
তব দরশনে যদি, যাঁয় জীবের আধি ব্যাধি, 

তবে রামের আধি ব্যাধি, ঘাঁবে না কি মহেশ্বর । ৪ 

৬এরঘুনাথস্দর্শনে | % 

৬১ নং । 

রাগিণী বিভাস ।-_তাল একতালা। 

( কার প্রাণনাশন ) দাশরথি। 

নয়ন-অভিরাঁম, দুর্ববাদলশ্যাম-কলেবর রামরূপ হের মন, 
বামে মা জাঁনকী, চারু চন্দ্রমুখী, দক্ষে অন্বুজ-আখি, 

" অনুজ লক্ষণ। ১ * 
রত্বাসন-প্রান্তে মহাঁকীর্তিমান্, 

যুক্তকরধুগ বীর হনুমান, 

তগ্চু রূদ্রেতেজানল দীপ্তিমান্, 

প্রভৃপদ পানে ভাস্বর নয়ন । ২ 

তোমার কুপুয় পায় অন্ধ আখি, 

আমি অজ্ঞানান্ধ ওহে কমল-আখি 

বাসনা হ'য়ে মূর্তিযুগ দেখি, 

কর মুক্ত নেত্র দিয়ে জ্ঞানাঞ্জন। ৩ 
৩ 
55875545575 ০ 

্ 

ক্* ১৩৪1 ১৯ আশ্বিন, মান্দায় । * 



ও: | সঙ্গীত-কুলুম। 

রামচন্দ্র রামভদ্রে সীতাপতি, 

রাম রঘুনাথ প্রীপদে প্রপতি, 

কপানেত্রে রামে হের হে সংপ্রতি, 
হর ভবগতি শমনশাসন । ৪ | 

2 

৬এবিরূপাক্ষ মহাদেব দর্শনে | % 

৬২ নং। | 

রাগিণী খান্বাজ ৷ তাল কাওয়ালী। 
(দেখ জলে দলে দলে মাছে করে খেলা ) সুরে । 

বিরূপাক্ষ রক্ষ কৃপাঁকটাক্ষে অধমে । 
নাহি জানি তব মহিমে | ১ 

দেহ শক্তি মুক্তিদাতা, শিব ! শক্তিধর পিতা, 
উঠিতে নাহি ক্ষমতা, অব্র্ি-কুটিমে | 

'নেহারি গিরি, উঠিতে ডরি, হে ভব! তব কৃপায়, 
গিরি লঙ্ঘে পঙ্গুপায়, নাহি শক্তি যুগপায়, 
রক্ষ শরমে, দেও দরশন দীন অক্ষমে । ২ 

তোমার প্রসাদে হর ! মুর্তি তব মনোহর, 
হেরিয় হরিষে ধন্য মানিলাম শ্রমে, 
ক্ষিতি জলাদি, অষ্ট মুরতি; ধরিয়া কর বসতি, 

এ পর্বতে পশুপ'তি ! লীলা তব কি বুঝিব অন্ধাভ্রমে, 
ব্রা কর অস্তিমে রামে। ৩ 

ৰা ০০১০১ 

টু 

*ছ* ১৩০৭ ২৩ কার্তিক, চট্টলে চক্শেখর পর্বতে | 

শব 



ৃ তীর্থ)... ৫৪ 

পিতৃপদে 1% 

৬৩ নং । 

* রাগিণী শ্রীরাগ ।-_-তাল একতাঁলা । 

( সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিঙ্ছ অনলে পুড়িয়। গেল ) সুরে 

(পিত1) নমি পুনঃ পদে,আশীষ আপদে, পাই যেন পরিত্রাণ, 
এ পদ-গয়ায়, উদ্দেশে তোমায়, করিলাম পিগুদান | ১ 

হও স্থপ্রসম্ন, লও পিগু অন্ন, প্রসারি কর-যুগল, 
করি কৃপা দীনে, ক্ষম মন্ত্রহীনে, বিগুণ দেঁষ সকল । ২ 
গেলা পরলোকে, ত্যজিয়! বালকে, (ছঘদশ বর্ষের শিশু), 

বিহীনে তোমার, যাতন। অপার, পাই আশৈশব আশু । ৩ 

( পিত !) বিদিত যদ্যপি, ভ্রিদিবে অদ্যাপি, 

কি কষ্টে কাটাই কাল, 
শোঁক-শরে হায়, বিধিয়া আমায়, তনয়! হরিল কাল 1.8 

পৌত্র প্রাণোপম, হরি নিল যম, আকুলি বিষম শোকে, 
কি বলিব তাত! তুমি জান তা ত,রহি পৃত-পিভুলোকে । € 

(পিতা হে) পুন পৌজ্র দেখি, মুদি ছুই আখি, 
করি যেন হরিনাম, 

জাহ্ুবী জীবনে, ত্যজি এ জীব্ঝনে, পুর মম মনক্কাম | ৬ 
শাস্ত্রে শুনি পিতঃ ! তব স্থবিদ্রিত, ত্রিগয়। পুত্রের কাম । 
সাধি তা এক্ষণে»প্রণমি চরণে, বিদায় মাগিন্ছে রাম । ৭ 

সি চবিএফটাদনওআজরাতউা 

*্গ ১৩০৪। ২৪ কাত্তিক, সীতাকুণ্ডে গদ-গয়ায় পিগুদানাস্তে। 



"। সঙ্গীত-কুছুম | 

লবণাখ্য কুণ্ড দর্শনে | % 

৬৪ শং। 

রাগিণী স্থুরট মল্লার ।-__তাল আড় কাওয়ানী । 

(সম্বর ওবধপ কমল-আঁখি ) দাশরখি । 

আমি লবণাখ্য নেহারিলাম চট্টলে । 

লবণাক্ত নীর কুণ্ডে উথলে, তাঁর উত্তরে 
সুড়ঙ্গ-পথে সতত অনল জ্বলে । ১ 

আছে হেথা পঞ্চ কুণ্ড, লবণাখ্য মাত, 

সোমকুণ্ড অনাবৃত ভূতলে । 

মন্দির হইয়া! চির, কুণ্ড লুপ্ত বিরিঞ্চির, 
হরিকুণ্ড হেরে না প্রায় সকলে । 

কুণ্ড-সলিলে, স্নান করিলে, পায় প্রাণাস্তে 
শিবত্ব সবে বারাহীতন্দ্রে বলে। ২ 

ভাসি আনন্দাশ্রু-ধারায়, হেরিয়। সহত্স ধারায়, 

ভীম ধরাধরপাত সলিলে। 

বোম্ বোম্ শব্দ হ'লে, বেগে পড়ে ধরাতিলে, 

মুক্ত নর সে নীর পরশিলে। 

নিরখি বর্ণ, রজত বিবণ, শোভে কৃষ্ণ বর্ণ 
গিরি-গাত্রে যেন হরিহর মিলে । ৩ 

ওই আদ্দ্ি-অঙ্গে অগ্নি জুলে, কেহ গুরুধনী বলে, 
কেহ তায় ভাকে তপানল বলে। 

* ১৩৪ ২৫ কাণ্ডিক। 



“তীর্থ । €শ 

সহ ঘ্ৃত বিল্বপাঁতি, প্রদান করি, প্রণিপাতি 
করে, দণ্ড সঙ্গ দর্শক সকলে । 

ভব-মহিমা প্রভাব অসীমা, হেরে পাষগুমততি 
“মের পাষাণ হৃদয় গলে । ৪ 

(তাক 

বাঁড়ব কুণ্ড দর্শনে । গ্গ 

৬৫,নং । ও 

রাগিণী মঙ্গল বিভাস ।_-তাল তেওট। 

(্রাড়াও হবি এল প্যারী ) মঞ্চুকাণ। 

মন্দিরে আগুন জলে জলে । 

বাঁদনা নেহারি সদা এ অনল জলে । ১ 

অদ্ভুত ভূতলে, নিরখি চট্টলে, বাড়ব অনলে, 
_ ভূধর-কোলে । ২ * 

গ্রজ্বলিত অনল, নিভে যায় জলে, 

কি আশ্চধ্য জলে অনল জুলে, 

ভক! তব কৃপায়, অসম্ভব সম্ভব পায়, 

কেহ বিদ্যযৎপাতে ত্রাণ পায়, প্রাণ পায় গরলে। ৩ 
কুণ্ডের সলিলে, অনল জলে, 

স্নান করে সবে ০স কুণু-জলে, , 

সঘ্বত শ্রীফলপাত, প্রদানে প্রণিপাতি, 

স্তুতি করে 'জোড় হাত হয়ে, অনলে। ৪ 

্গ ১৩০৪ । ২৬কান্তিক1 ২ 

৮ 



সঙ্গীত-কুন্য | 

বামে মঠে পঞ্চবক্ত, বাঁড়বেশ 
নবরত্ব গৃহে বিরাঁজে বক্রেশ, 
রাম সদ ম্মর, ক্ষেত্র ক্ষেত্রেশ্বর, 
কাঁলভৈরব হের, রাজে ভূতলে | ৫* 

পপ 

ক্রমদীশ্বর শস্তুনাথ দর্শনে | ক 

৬৬ নং । 

রাগিণী'ঝিবিট ।-_-তাঁল কাঁওয়াঁলী বা ঠংরি । 

(ওম! তুমি কার প্রাণপ্রতিমা ) সুরে । 

পদে প্রণাম করি হে শল্তুনাথ । 
বিরূপাক্ষ চন্দ্রনাথ । 

যাঁর উত্তরে চম্পকা রণ্য, পূর্বের মন্দাকিনী, 

(রয়) শেষে ব্যাঁদকুণ্ড দক্ষে বাঁড়ব-অগিনি, 
এই পঞ্চক্রোশ গিরি, সম বারাণসী পুরী, 
আছে কোটি লিঙ্গ গঙ্গ। মণিকর্ণিকাঁরূপিণী, 
চুড়ায় চক্রশেখরেশ, বিরূপাক্ষ লিঙ্গেশ, 
আন স্থন্দর শেখরে বিরাজেন আপনি, 

বায়ু পর্ববতে শল্তু, শিবলিঙ্গ স্বমস্তু, « 
আছ অফ্টমুত্তি শক্তি সহ ভুবন বিখ্যাত । ১ 

ওই গ্রিরি*কক্ষে জুলে অগ্নি অতি বিচিত্র, 
কেহ জ্যোতির্ময় কহে, কেহ আঁগ্ন শিবনেত্রে, 

ক ১৩০৪। ২৯ কার্তিক, ৬ চন্ত্রশেখর হইতে বিদায় দিনে । 



তীর্থ। ৫৯ 

নিছে সীতাকুণ্চয়, আহা পাইয়াছে লয়, 
আছে চিহ্নমাত্র দেখে নেত্রে হয় অশ্রপাত, 
ব্যাসকুণ্ত সপে, বটুভৈরব রূপে, 
রয় তরুবর-তলে তাঁর, করে লোস্পাত । 
ওই কুণ্ডের“তীরে, সতী বাহু পড়ে 
পীঠ অব্যক্তরূপিণী দেবী ভবানী সাক্ষাত । ২ 
তব ক্ষেত্রোভর পুর্ব্বে গহ্বরে গভীর, 
আছে পদগয়। ক্ষেত্র" মন্মথ নদ তীর, 

তন্ত্র পুরাণে বিধান, পিগুড করিলে প্রদান, 

পাঁয় পিতৃকুল হরিহর সহিত সাঁক্ষাত। 

তার পুর্বে প্রয়াঁগ, নরে করি অনুরাগ, 

হয় স্বর্গবাপী কেশরাশি করে যদি পাত । ৩ 

শোৌভে নান! তরু ফল ফুলে রম্য গিরিবর, 
কত ঝরে প্রত্রবণ কোথা জু্লে বেশ্বানর, 
হেন প্রিয়দরশন, গিরি না হেরি কখন, 
চারু তরুরাঁজিপুর্ণ কত ভীয়ণ কন্দর । 

রামে কুরুণ! কর, শস্তো জ্রমদীশ্বর, 

তার তব ক্ষেত্রে হয় যেন পাপ তনু পাত। ৪ 



৩ সঙীত-কুস্ুম 1 

তীর্ঘদর্শন ও প্রার্থন!। 

৬৭ শং। 

রাঁগিণী বেহাগ ।-_-ভাল যু । 

অযোধ্য। মথুর! মায়া ( হরিদ্বার)) কাশীধাম ১ 
কুরুক্ষেত্র বিদ্ধ্যাচল, বৈদ্যনাথ ব্রজগ্রাম | ১ 

গিরিরাজ গোঁবদ্ধন পুত প্রয়াগ পুক্কর ; 
গয়াক্ষেত্র, জগন্নীথ, কামীখ্য', চক্দ্রশেখর ? ২ 

বিরজী, বরাহদেব, বৈতরিণী, বিন্দুসর ; 

একা ত্র, ভূবনেশ্বর-_খপণ্ডাদ্রি, তারকেখর । ৩ 
সাগরসঙ্গম, সিন্ধু, উ্ীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ; 
মা ভবানী কালিকাগপীঠ, রঘুনাথ মাদাদ্বীপ | ৪ 

গৌরাঙ্গ বল্লভীকাস্ত, শ্রীকৃষ্ণ রাধারমণ ; 
রাধাকান্তে হেরি ক্ষেত্রে, বিন! সে ব্রজমৌহন । ৫ 

পুতাত্মা গৌরস্থন্দরে, হয়ে যিনি কৃপাবান্; 

ব্রজধামে বন্দাবনে.পুলিনেতে অধিষ্ঠান । ৬ 
পতিতপাবনী গঙ্গা, পুণ্যতোয়! ঘরম্বতী ; 
মরযূ, যমুন।, ফন্ত, হয় যেন সদ স্মৃতি । ৭ 

আশ অবস্তী দর্শনে, বাঞ্ী কাঁঞ্চিপুরে হেরি ) 

কপা করি কিস্করের কামন। পুরাঁও হরি । ৮ 

ত্্যন্ঘক নাসিক আর, প্রভাস, ছ্ারকাপুরী ; 
পুতনীর গোদীবরী, কৃষ্ণা, নন্দ» কাবেরী ।৯ 
তীর্থ নৈমিষ কানন, সেতুবন্ধ, চিদ্রকুটে ; 
হেরি হরি ! তব পদে এ মিনতি করপুটে । ১৭ 



* পীঠমালা। ৬ 

সাঙ্গ যবে হবে ভব্রঙ্গভূমে নাট্যগীত ; 
চিত্তে তব্ মূর্তি হেরি, হয় নেত্র নিমীলিত | ১১ 

পিতা। মম মৃত্যুপ্য়, জয় ছুর্গা জননীর 
পাদপদ্ম স্মরি যেন, বহে অন্ত জাখি-নীর | ১২ 
চরমে পরম পদে, এই ভিক্ষা ভগবান্ ) 
পুত গঙ্গা-তীরে নীরে, যায় যেন মম প্রাণ । ১৩ 
বলিতে বলিতে মুখে, হরেকুষ্ণ হরিনাম ; 

হে ত্রিভঙ্গ ! এ পাপধঙ্গ অন্তে যেন ত্যজে রাম । ১৪ + 
স্পিন 

 শীঠমালা । 
(যে স্থানে যে অঙ্গ পাত হয় )। 

৬৮ নং | 

রাগিণী স্থুরট মল্লার ।_তাল আড় কাওয়ালী। 
(সন্বর ওরূপ কমল-আথি ) সুরে । 

হের গতপ্রাণ সতীদেহু পরিণাম 

, নয়ন-অভিরাঁম, স্মর অবিরাম, 

যাহ। পড়িয়। একান্নখণ্ডে, খ্যাত ক্ষেত্রতীর্থ ধাম । ১ 

(পড়ে)'ব্রহ্মরন্ধ হিস্থুলীয়, তিন চক্ষু শর্করায়, 

স্বালামুখী' জ্বলে জিহ্বা অবিরাম । 

স্থনন্দ! খন্য নটুসিকায়, উদ্ধোষ্ঠ ভৈরর গিরিকায়, 

অফুঁহাসে অধরোষ্ঠ স্থললাম । 

* যেসকল তীর্ঘক্ষেত্র দর্শন ঘটয়াছে, তাহা মানদৈ দর্শন প্রার্থনা করা 

হইল। যাহা দর্শনাবশেষ আছে তাহ! দর্শন কামনা কর গেল । 
1 



৬২ সঙ্গীত-কুস্থম । 

প্রভাঁসে উদর, চিবুক মনোহর, 
পড়ে জনস্থানে, যথ। যোগী জনে হন পুর্ণকাঁম । ২--৮ 

। পুত গোদাঁবরী-তীরে, সতী-বামগণ্ড পড়ে, 

দক্ষ গণ্ড গগ্ডকীতে কি সুঠাম । 
কর্ণদয় কর্ণাটে, পড়ে করতোয়া-তটে, 

তল্প তথ ব্যক্ত ভবানীপুর ধাম । 

দক্ষ তল্ল টুটে, পড়ে শ্রীকুটে, 
আর শুচিতে.পঞ্চসাঁগরে উদ্ধ অধঃ দক্তদাঁম । ২--১৫ 

পড়ে বৃন্দাবন কেশরাশি, কিরীটে কিরীট খসি, 

ক কাশ্মীরে, নল। নলহাটা গ্রাম । 
রত্বীবলী দক্ষত্কন্ধ, মিথিলায় বামস্কন্ধ, 

গ্রীশৈলে শ্রীবা দক্ষভূজ চট্টগ্রাম । 
ভুজাদ্ধ শেষে, পড়ে মানসে, 

খজ্ে কনুই উজানী মণিবন্ধে মণিবন্ধগ্রাম । ৩--২৬ 

পাত প্রয়াগে দশ অঙ্গুলি, বাহুলায় বাম বাহু-বল্লি, * 

জালন্ধরে পয়োধর পীন প্রথম ৷ 

রামগিরিতে অন্য স্তন, বৈদ্যনীথে হৃদি স্থান, 
নাভীপদ্ম উৎকলে পুরুষোভম । 
কাঁঞ্ধীতে কঙ্কাল, নতন্ক বিশাল, 

দক্ষিণে কাল মাধবে, নর্্নদায় নিতন্ব বাম । ৪---৩৫ 
 মহামুজ্জ। কামরূপে, ব্যক্ত মহ্থাপীঠ “রূপে, 

জানু জঙ্ঘা নেপাল জয়ন্তী গ্রাম । 
8 

৬০০০০ পাপ সি উজ এ 
সাজার পন 

* ভুড়ামণি তন্ত্রে করবীর উল্লেখ আছে। 



ঈীঠমাল! | ৬৩ 

দক্ষ পদের চার অঙ্গুলি, কাঁলীঘাঁটে যথ। কালী, 
দক্ষ পদাঙ্গুলি পড়ে ক্ষীর গ্রাম । 

দক্ষিণ চরণ, ত্রিপুরায় পতন, 

এ পদগুল্ক কুরুক্ষেত্রে মন! বক্রেশ্বর ধাম ॥ ৫৪৩ 
(পড়ে) যশোহরে পাণিপদ্ম, ত্রিআোতায় বাম পদ, 

হাঁর নন্দীপুরে, কুগুল কাশীধাম । 
কন্যাশ্রমে পড়ে পুষ্ঠ, লঙ্কীয় নৃপুর শ্রেষ্ঠ, 

বিভাসকে পড়িয়াছে গুল্ফ বাঁম । 
জিনিয়! হিঙ্থুল বর্ণ পদাঙ্কুল; 

মার! পতিত বিরাঁটে, পীঠে হেরে ধন্য হও রাঁম | ৬-:৫১ 

( সতীর যে যে অঙ্গ পতিত হওয়ায় যে শক্তি ও 
ভৈরব আবিভূতি হন )। 

৬৯ “| 

রাগিনী ললিত ঝিঝিট ।-_তাল ঝঁপতাল । 

(অন্তে পদ প্রান্তে মোরে রেখো মা স্ুুরধুনী ) দাশরথি। 

হবে পুণ্য হরে ধন্য হেরে শঙ্করী হরে । 
তারিতেজীব, শিবাঞ্সিব টোহে মরতে বিহরে । ১ 
লীলা আশে পিতাবামে আসিয়। পিতাঁ-মখে, 

ত্যজে প্রাণ সতী, পতি-নিন্দ শুনি পিতা মুখে, 

শিবে শব হেরি কেশব চক্রে ছেদ করে | ২ 
বন্ধরন্ধ হলে পতনু, কৌট্রবী ভীমল্োচন, 
ত্রিনেত্রে মহিষমদ্দিনী ক্রোধীশ বিহরে। 



৬৪ সঙ্গীত-কুস্থুম | 

জিহ্বাঁয় নিদ্ধিদাদেবী ভৈরব উন্মত্ত নাম, 

নাসায় ত্র্যন্থক শক্তি স্থনন্দ। স্থগন্ধা ধাঁষ, 

ওষ্ঠে মহাদেবী লম্বকর্ণ ভূধরে | ৩ *% 
অধরে ফুল্পরা ভব, বিশ্বেশ নামে ভৈরব, 

বক্ততুণ্ড চন্দ্রভাগাদেবী উদরে । 
সর্ধবসিদ্ধি ভৈরব চিবুকে দেবী চিবুকা', 

বাম গাঁগুপাতেএদগুপাণি বিশ্বমাতৃকা, 
গণ্কীচণ্তী আন গণ্ডে চক্রুপাঁণি হরে । ৪ 

গস ২ পপ পপ পলা এ ক পপ পাপা জা পা পা শী পপ 

চল ভৈরবী পর্বত । 

এই পীঠমালা৷ বেদব্যাস,' (১২৯৮ । ২৬৬ পৃঃ) তন্ত্রচুড়ামণি ও গুপ্তপ্রেস 

পঞ্জিক। দৃষ্টে লিখিত হইল । কিন্তু গুপ্রপ্রেস পঞ্জিকা, বেদব্যাস, রায় শুণাকর 

কৃত অন্নদামঙ্গল ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিছ্যার্ণব মহাশয় কর্তৃক অন্ত্রচড়ামণির 
বঙ্গান্থবাদ কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। যথা! চন্দরগুড়ামণির দ্বিতীয় 

শ্লোকে লিখিত আছে করবীরে দিন্রনেত্র প্রতিত হয় | গুপ্রপ্রেসে ও অন্নদামজলে 

শর্করায় ত্রিনৈত্র পাতের উল্লেখ দেখা বায় । 

উক্ত তন্ত্রের নবম শ্লৌোকে লিখিত আছে তুজার্ধ মানবে পতিত হয়, কিন্তু 

গুপ্তপ্রেসে ও ব্দেব্যাসে ভুজাদ্ধ মানসে পতিত হয় উল্লেখ আছে। 

উক্ত তন্ত্রের ১১।৪০। ৪১ শ্লোকে গণ্ডকীতে ও গোদাবরীতে দক্ষিণ 

গগ্ডপাত হয় লিখিত আছে, বাম গণ্ড কোথায় পড়ে উল্লেখ নাই এবং গণ্ডও 
তিনটা হইতে পাঁরে না! । ্ 

কথিত তন্ত্রের ২৫। ৩৬। ৩৭ শ্লোঁকে কুরুক্ষে্ে, পর্বতে ও বিভাঁদকে 
গুল্ফ পাত হয় লিখিত ত আছে, কিন্তু গুল্ফও তিনটা থাকিতে, পারে ন!। শ্রীকুটে 

দক্ষ তন্ন স্থলে মুদ্রীকরের প্রমাদ বশতঃ গুল্ফ মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। অনুবাদে 
“তল্লের অর্থ শব্যা, এ স্থলে পরিধেয় উত্তরীয় বন্ত্র অথবা আসন বুঝিতে হইবে” 

লিখিত হইয়াছে। কিন্ত বিশ্বকোধৈ তন্গনৎ অর্থ পৃষ্ঠাস্থির মাংস (পিঠের 
দাড়ার মাংস) বলিম্ম উল্লেখ আছে। তাহাই সঙ্গত বোধ হয়। যেহেতু 



শীঠমালা। ৬৫ 

উত্্তে নারায়ণী, সংহার ভৈরব শুনি, 
অধোদত্তে মহারুদ্রে বারাহী বিহরে । 
দক্ষ তল্লে শ্রীহন্দরী ভৈরব সে স্ুনন্দ, 

কর্ণে জয়ছুর্গাদেবী ক্রোধীশ কর্ণাট-আনন্দ, 
বাম তল্পে বাঁ অপর্ণ। ভবানীপুরে । ৫ 
কিরীটে সম্বর্ভ বিমল, কেশে উমা ভূতেশ ভোলা, 
গ্রীবা মহালক্ষবী সম্বরানন্দ বিচরে 

যোগেশ কালিক! নলায় ভগবতী ত্রিসন্্যেশ্বরে, 
নামে খ্যাত দেব দেবীক পাতে কাশ্দীরে, 
কাধে কুমারী শিব মহাঁদেবী মহৌদরে । ৬ 
চন্দরশেখর চ্টলে, হস্তার্দে ভবানী বলে, 
অপরার্ে দাঁক্ষায়ণী ভৈরব অমরে । 

কনুয়ে কপিলাম্বর মঙ্গলচণ্তী দেবী নাঁম, 

মণিবন্ধে মা গায়াত্রী সর্ববানন্দ গুণধাম । 
ললিতাঁভবৰ পতনে দশ অন্কুলি করে । ৭ 

০ পিস আগা 

শিব যখন সতীদেহ*স্বদ্ধে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করেন, তখন যে বিছানা 

বালিশ আসনাদ্দি সহকারে শবদেহ কাঁধে তুলিয়া লইয়াছিলেন তাহার কোন 
প্রমাণ পাওয়া যাক্স না” এই তল্প করছ্োয়া-তটে পাত হয়, দেবী অপর্ণাভৈরব 
বামন নামে খ্যাত। ইহাই বিখ্যাত ভবানীপুরে ভবানী দেবী বলিয়। প্রসিদ্ধা। 

দক্ষিণাংশ শ্রীপর্ধতে পতিত হওয়া! মতাস্তরে উল্লেখ দেখা ফ্য়, তাহাই পরিশুদ্ধ 

বলিয়ী বোধ হয্ব। 

জনস্থানে চিবুকপাঁত স্থলে তন্রচূড়ামণির, ব্ান্থবাদকার বলেন, “চিবুক 

দেশে জল স্থলে চিবুক পাত চইযছে।» হা যে ভ্রশনপূর্ণ তাহা সহজেই 
অন্ুমেত্ন। 



৬৬ সঙ্গীত-কুস্ট্ম । 

বাঁ বাহু বাছুলাখ্য!, ভীরুক ভৈরব আখ্যা, 
ত্রিপুরমালিনী ভীষণ এক পয়োধরে । 
“আনে শিবানী চণ্ড জয়ছুর্গ বৈদ্যনাথ,, 

হৃদয়ে ; উত্কলে নাভী বিমল! শ্রীজগন্নাথ, 
রুরুদেব গর্ভাদেবী কঙ্কাল উরে | ৮ 
পড়িয়া দক্ষ নিতম্ব, দেবী কালী অসিতা, 

বামে ভদ্রসেন নাম নন্মদা ধরে । 

মহামুদ্রো কামাখ্যা ম। ভৈরব উমানন্দ, 
আসে অমদে যথা মরে পায় পরম আনন্দ, 
জানু যুগে মহামায়া কপালী শস্করে । ৯ 

জয়ন্তী সর্ববানন্দকরী, ক্রমদীশ্বর নাম ধরি, 
ব্যোকেশ ভৈরব জজঙ্ঘায় জয়ন্তী নগরে। 
ত্রিপুরেশ ত্রিপুরাদেবী দক্ষিণ পদে তিষ্টে, 

ক্ষীর ক যোগাদ্য। দক্ষিণ পদ অঙ্গুষ্ঠে, 
আন চতুষ্টয়ে কালী নকুলেশ্বরে । ১০ 
দক্ষ গুল্্ফে অশ্বনাথ স্থাণু মনে বক্রনাথ, 
দেবী মহিষমন্দিনী পাঁণি যশোরে | , 
চণ্ড যশোরেশ্বরী কুগ্ডলে কাল বিশালাক্ষী, 

পৃষ্ঠে সর্ববাণী নিমেষ নৃথুরে ম। ইন্দ্রক্ষৌ, 
রাক্ষসেশ্বর ভৈরব সে লঙ্কাপ্িরে । ১১ 

আবার রায়গুণধকর মহাশয় শ্বরচিত অন্নদামঙ্গলে “অন্ঠান্ত গীঠগুলি বাদ 
দিয়! প্রয়াগে দশ অঙ্গুলিপাঁতে দশটী পীঠ সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৫১ পীঠ পূরণ 
করিয়াছেন। অন্দামঙ্গল ৪৫ পৃষ্টা দেখ। 

ত্র সকল পূরণ ্স্থাবলগ্বনে, রচিত সঙ্গীত যে অভ্রান্ত মার তাহাও 
রূলিতে পারি না, তবে যথাসাধ্য সামঙ্জন্তের চেষ্টা করিয়াছি । 



ৃ মনের প্রতি উপদেশ, অন্তাঁপ ও ]রখনা। ৬থ 

অস্থত অশ্থিক1 বলি, খ্যাত বাম পদাঙ্গুলি, 
গুল্ফে কপালিনী সর্ধবানন্দ বিহরে | 
বাম পদে ভ্ঞায়রী ঈশ্বর হারে নন্দিনী নমন্দিকেশ) 
পরশনে তরে পাতকী দর্শনে পুণ্য অশেষ, 
হেররে হবে,ন। রাম, জনম জঠরে । ১২২ 

রাতেও কির 

মনের প্রতি উপদেশ, অন্তাপ :ও প্রার্থনা ৷ 
৭০ নং ॥ 

রাঁগিনী স্থুরট ।-_তাল একতালা'। 

(মুনি এ ভয় মম মানসে ) দাশর্থি। 

সুধা বলরে মিলে কোথায় । 

আছে স্থরালয়, পুরাণে কয়, 

শুনি সিন্ধু, শশধরে, রমণী-অধরে, 
বিষধরে ধরে জিহ্বায় । ১. 

ঘিন্ধুনীর ক্ষার হত কি তা হলে, 

যেত কি জীবন ফণি-হলাহলে, 

শশী ক্ষীণ'পতিহীন নারীদলে, 
দেখিতে কি কভু হায়। ২ 

স্বর্গ যদি"হ*ত, স্রধানিকেতন, * 

স্থরালযুবাসী জীবের পতন, 

হইত না! আর জন্মের মতন, 
আমিত ন্! এ ধরায় । ৬ 



৬৮ সঙ্গীত-কুগ্ু্ ৰা 

সাধুকণ্ঠে সুধা আছে স্থনিশ্চয়, 
সাধুপদে রাম লও রে আশ্রয়, 

ইরিনামস্্ধ! পাঁন কর সদাঁঘু, 

পরিহরি বাসনায় । ৪ 

৭৯ লং | 

রাগিণী ললিত বিভাঁস 1+--তাঁল একতালা 

(কার প্রাণ নাশন, করিবি রে'ভাই শোন ) দাশরথি । 

সর্ব পাপ হর, অনুতাপ কর, 
মর সদ! হর-হৃদি-নিধি ধনে । 

(তবু) বেদের বচন, করিয় পালন, 

কর আচরণ ব্রত চান্দ্রায়ণে | ১ % 

পঞ্চযজ্ঞ ণকর সংসারিনিকর, 

সাধু সাঁধুপদ সঙ্গ সেবা কর, 

পর-পরিবাদ নিন্দা পরিহুর, নিরন্তর 
অন্তে হরি বোলে মর, ছোঁবে না শমনে | ২ 

অশেষ কলুষ হরিনাঁমে হরে, 

অশেষ পাতকী হরিনামে তরে, 
তবু ব্রত উপবাস করে নরে; তরিবাঁরে-_ 

ভ্রান্ত রাম তাঁর অন্ত জানিবে কেমনে | ৩ 

* 
শাকিরার ৮৬০ ০৭? পপ ৯৮ জাপা স্পস্ট 

+ পঞ্চযজ্ঞ এই গ্রন্থে নং ৭৬ গত যে দিন সংসারে রহিলে কি লজ্জায়” 

গানের টাপায় দেখ, 



মনের প্রতি উপজ্জশ, অগ্কুতাপ 3 জার্থনা। ৬৯ 

২ শহ। 

রাগিণী ঝিঝিট ।--ভাল মধ্যমান। , 

(কৌন গুণে আর কর রে গুণ গুণ) মধুকাণ। 

ঘে যাঁতন1 সে জঠর-বাসে তা কি ভুলেছ মন । 
শিব-শক্তি গীত। পাঁঠে কর আরবার স্মরণ । ১ 
জরায়ু-বেষ্টিত হয়ে, অধঃশিরে সদ] রয়ে, 
কমিকীট দংশন সয়ে, কাতরে করেছ রোদন | ২ 
অন্ুতাঁপে আপনাকে দিয়াছিলে ধিক, 
পেয়ে কুস্তীপাঁক-বাঁস-ক্লেশ সমধিক, 

শ্লেম্া-শোণিতময়, পুতিগন্ধ লে. গর্ভীশয় 
বাসের যাতনা না সয়, নাশ হয় ভূমে পড়ে চেতন ৩ 

এ যাতনা এড়াইতে আছে এক উপায়। 
হও তত্বজ্ঞীনী রাঁম, মজ হরি-পায়, 
ঘুচিবে যমযাতন1, আর আদমিতৈ হবে না, » 

জ্ঞানানলে পৌঁড়াও না, শুভাশুভ কন্ম্র-বন্ধন | ৪ 

৭৩ নং। 

রাগিণী বিভাস , তাল তেওট। 

( বড় সুমঙ্গল শুন কর্লিনি আজ ) গোবিন্দ অধিকারী । 

সদ] 'গোবিন্দ-পদারবিন্দ ভাঁব মনক। 

জীবনান্তে কৃতান্তে না লবে কখন । ১ 
কর্মক্ষেত্রে কিসের তারে, আদিলে 'ভাবব্অন্তরে | 

ডাঁক ভারে মকাতরে, রকে না ভববন্ধন । ২ 



৭০ সঙ্গীত-কুস্ুম। 

_জরায় গ্রাসিল দেহ, প্রাণান্তে আর নাই সন্দেহ, 
জীপদে রাম মন দেহ, ঘুচিবে গমনাগমন । ৩ % 

৭8 নং। 

রাগিণী পূরবী ।__তাল আড়া। 

( দ্রিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন) সুরে ॥ 

শান্তিহীন মনে স্থখ হয় কি দ্বিতল-বাসে । 
বিগত বাঁসনা, বিনা বিমল স্বখ না আসে । ১ 

জরাঁয় দেহ যার. জীর্ণ, জীবনের অপরাহ্ণ, 

বাম উচিত অরণ্য, ভজিতে সে গীতবাসে ॥ ২. 
পরাণপুতলী যাঁরা, ক্রমশ গতাস্থ তার, 
স্মরিতে নয়নে ধারা, বহে সদ! শোকাবেশে । ৩ 

অদূরে যাঁর শমন» রয় কি স্থখে তাঁর মন, 
রাঁজাজ্ঞায় বধ্য জন, চাঁয় কি ভোগ-বিলাসে । ৪. 
যে জন কুটীরবাসী, ৌধবাসপ্রফ়াসী, 
সৌধবাসী অভিলাষী, চারু সপ্ততল-বাসে । 
বিন! বাসন! বিরাম, শান্তি না পাইবে রাম, 
কৃষ্ণ বল অবিরাম, খাঁকিত্ততে রসন1 বশে । ৫ ণ* 

হউক 

*. ১৩০৩। ১৬ বৈশাখ, বোয়ালিয়। র্মসতা প্রাঙ্গণে স্বগ্রতিষ্ঠিত দ্বেব- 

মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন দিনে । 
+ ১৩০৩ সালের বৈশাখ নব দ্বিতলগৃহু প্রবেশ দিনে ॥ 



মনের প্রতি উপদেশ, অইতাপ ওঁ প্রঘন! । ১ 

৭৫ নং। 

রাগিণী ইমন ।- তাল কাওয়ালী ) 

* ( দেখে হাঁয় ধেদে হাঁসি পায়, অথব! 
তুমি একজন অথখিলের ধন ) দাশরথি। 

তুমি কর কার শোকে হাহাকার । 

জন্মিলে মরণ গ্রুব এই বিধি বিধাতার । 

কে তব আপন ভকে তুমি বা আপন কার । 

ফেক্ষণে জনমে জীব, অনিত্যতা কোলে লয় 
পরে তারে কোলে করে, ধাত্রীমাত। বন্ধুচয় 

বাড়ে যত, হয় তত, মৃত্যুপথে আগুসার | ২ 
বধ্যভূমে বধ্যক্রমে ক্রমে যত পদ যায়, 
ততই নিধন তার ক্রমে নিকটে ঘনায়, 
মেই মত দিন যত হ্য় গত্ব জীবনের, 
যাইতেছে জীব তত সন্নিহিত মরণের, 

করিবে করালকালে, কালে সবারে সংহার । ৩ 
কাঠে কাঠে যথ! ঠেকাঠেকি হয় সিন্ধুনীরে, 
ভবার্ণবে জীবে জীবে দেখা দেখি তেমনি রে, 

কোথ। হ'তে, আসে কাল আোতে ভেসে কোথা যায়, 
পুর্ণ কাল হ'লে কার পানে কেহ নাহি চায়, 
পরিণায ভেবে রাম, হরিপদ কর ম্লার। ৪ 



৭২ | দঙ্গীত-কুক্ছুথ। 

৭৬ নং। 

রাগিণী বিভা 1-তাল তেতালা। 

(চল রে মন হরিপদে লইগে শরণ,) সুরে 

গত যে দিন সংসারে রহিলে কি লজ্জায় । 
ভাব সে রমেশে, বিধি ভব ভাঁবে যায় । ১ 
জঠরযাতন! যত পাইয়। পদে পদে, 
বলেছিলে ভবে এলে ভক্তিবে হরিপদে, 

মজে অসার সম্পদে, রত"ষড় অরি-পদে, 

সে কথ। শ্রীপদে কই রাঁখিলে বজায় | ২ 
গৃহী হয়ে না করিলে পঞ্চযজ্ঞ %* আয়োজন, 
বৃথায় ভোজনে সার সংসারে কি প্রয়োজন, 

পরিহরি পরিজন, চল কাননে বিজন, 

গোবিন্দে কর ভজন, ত্রাণ পাবে যায় । ৩ 

চল চিত্রকুটে আর হের নৈমিষ কাননে 
পবিত্র পুরাণ কথা ব্যক্ত যখা। সৃতাঁননে । 
চল রে পুরী দ্বারকায়, নিরখি শ্যাম নিরদকাঁয়, 

রাঁম তোঁর এ কলুষ কায়, ত্যজে প্রাণ যেযায়। ৪ 

। স্পট পপ ০৮১৯ সপ ০০ ৮১০০৯০৭ পপপ্ া াপস-পপস এপাা 

গ% পর্চ যজ্ঞ যথা ।--- 

_ অধ্যাপনং ব্রঙ্মষজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণং | 

হোমে! ট্দবে! বলিভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপুজন্নাৎ 

অধ্যাপনকে ব্রহ্গমন্ঞ, তর্পণকে পিতৃঘজ্ঞ, হোমকে দেবঘজ্ঞ, বলিকে ভূতযন্ত 
এবং অতিথিসৎকাকে নৃযজ্ঞ। কহে । বলি বিশখব্ঠাপক প্রাণিদিগকে অন্ন 

প্রদ্ধান। যেহেতু গৃহীহ জীবসমুহের আশ্রয় প্বরূপ, সুতরাং সকলকে আহার 
ন! দিয়া স্বং ভোজন কল্দা গৃহীর র্সে উচিত নয়। তজ্জন্ঠিই রা ব্যবস্থা । 



মনের প্রতি উপদেশ, অন্থতাঁপ ও পার্থনা | ব৩ 

৭৭ নং। 

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী 1-_-তাল মধ্যমান ঠেকা। 

€ এই বেলা দেখা দে গোপাল ) মধুকাণ 

এই দেহের এত অহঙ্কার, 

প্রাণান্তে পচিবে কিম্বা হবে ছারখার । ১ 

শৈশবে শধ্যায় লীন, স্থবিরেও পরাধীন, 
মল মুত্র রেত রক্ত কৃমির আধার । ২ 

জীবনাশে জীবন আহশ করে কুমন্ত্রণা । (কত) 

পায় পরলোকে পাপী নরক যন্ত্র ॥ যেত) * 

এই তনু পুষ্টিতরে, করি পাপ অকাতরে, 
অন্তিমে কাদে কাতরে, করে হাহাকার । ৩ 

ছুঃখ হবে দেহে ভেবে, লনা শ্মশানে শবে, 

জান শব হ'তে হবে জীবন অবপাঁনে সবে । 

রাম কর শবের সৎকার, কুভু মূন্দ কর না কার, 
আখি মুদ্রিলে অন্ধকাঁর, সব ফক্কিকার। ৪ 

৭৮ নং | 

রাগিণী বিভাঁস তাল একতালা । 

(ম! সুরধুণী, জগত-জননী, স্কর-মৌলি-নিবাদিনি গঙ্গে ) নীলকণ্ঠ। 

একু জ্ঞানেন্ড্রিয়, সাধে ষাঁর অপ্রিয়, 

তাঁর নাহি শ্রেয়, ঘটে অকল্যাঁণ। 

নয় ভুএকটা, আমার যে পথটা, 

সদ] মন্দগতি, কিসে হবে ত্রাণ | ১ 



৭ সঙ্গীত-কুস্ৃম | 

লোঁচন লোলুপ পরনারী-রূপে, 

শুনতে রত শ্রর্তি অসৎ আলাপে, 

গুরাঁবাঁস ভালবাসে নাসাকুপে ; 

জিহব! বিষে, ত্বকে নাঁরীসঙ্গ চাঁন। ২ 

বদ্ধ স্থগ মীণ শ্রুতি-জিহ্বা-দৌষে, 

গন্ধ আশে ভূঙ্গ, মাতঙ্গ পরশে, 

দর্শনে অনলে পতঙ্গ প্রবেশে, 

প্রাণনাশ হেতু সবাই প্রধান । ৩ 
কর রাম, কৃষ্ণনীম-স্থধা-পান, 

দেখ কৃষ্ণরূপ শুন কৃষ্ণগাঁন 

লও নাস!পুটে কৃষ্ণ-তনু-স্াণ 

মাখ রজত্বকে-_ দিবা অবসান । & 

৭৯ নং । 

রাগিনী ললিত ।-_তাল আড় কাওয়ালী। 

€ প্রেমরতন কি সহজ মিলয় ) কাঙ্গাল ফিকিরচাদ। 

ধন্ম সাধন সহজে কি হয়, 

চাহি সাহার, সদাচার, বাহ্ান্তর শুরিময় | ১ 

হও সরল প্রাণ, কহ সৎ বুলি, 

দেহ বিষয় সহ বাঁসনা বলি, 

কর রিপু ছয়, পরাজয়, শিখ সাধন-চত্ব্য় | ২ % 

* সাধন-চতুষয় যথা ১ 
১। নিত্যানিত্য বস্তর্বিবেক মর্ঘাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত বন্ত অনিত্য 

এই জান 



মনের প্রতি উপদ্দেশ, অনুতাপ ও. গ্রার্থনা। ' খ€ 

স্বর্ণ না গ'লোঅনল-তাঁপে, 

দেখ। পায় ন! কভু কিরীটী রূপে, 
গুঞ্জ সহিত হুলিত, পরে সম্্রাট-শিরে রয় । ৩, 

_ অভিমানহীন না হইলে, 

কেহ-কৃষ্ণন1 পাঁয় শুধু ডাকিলে, 

হীন অনুষ্ঠান, কিসে ত্রাণ, পাবে ভাবে,রামজয় | ৪ 

৮০ নং । 

রাগিণী ললিত ।--তাল আড় কাঁওয়ালী। 

(প্রেমরতন কি সহজে মিলয় ) কাঙ্গাল ফিকিরটাদ। 

সাধনের,.ধন সাধিলে পাওয়। যায়, 

হও একা গ্র, সব্যগ্র, ভাব ভব ভাবেন যায়। ১ 

হইলে দীক্ষা! শিক্ষা অভ্যাস জ্ঞান, 

বিঁধে স্ধানুকি তাঁর লক্ষ্য স্থান, 

সে কি পায় কানাই, যাঁর নাই, 
লক্ষ্য কেন আসে যায়।২ 

* দেখ লক্ষ্যবান্ মীনগণ উজায়, 

আবার লক্ষ্যহীনে গজ ভেসে যায়, 
স্মর ঈশ্বরে,সংসাপ্টে রাজধষি জনক প্রায় । ৩ 

২। ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ অর্থাৎ এঁহিক অক্ চন্দন ও বনিতাঁদিতে 

এবং পারত্রিক স্বর্ণ সুখাদির বাসনারাহিত্য । 

৩। শমদমাদি সম্প্রত্তি। অর্থাৎ শম, দ্মু নিয়ম, আসন, প্রাণায়াষ, 

প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণ, ধৃতি ওব্সমাঁধি ) * 

৪1 মুমুক্ষত্ব (মুক্তির ইচ্ছা )। 



৭৬ সঙ্গীত-কুজুম। 

হরি ভাবলে না ভবে আঁসিয়ে, 
শুধু চল্লে সংসার-আ্রোতে ভাপিয়ে, 

কেন আঁসিলাম, ভেবে রাম, কর হরি পদাশ্রয়। ৪ 

৮১ নং। 

রাগিণী ঝিঝিট ।--তাল ঠেকা'। 

( দেখিলাম তোমার জননী জনক ) মধুকাণ। 

রায় হতে নামের গুণ ভারি । 

তাই ত্রিপুরাঁরি, 
সঘনে পঞ্চবদনে স্মারে দিব! বিভীবরী । ১ 

রাঁম-পদে পাষাণ মাঁনবী, রামনাম স্থধাআবী, 

ত্রাণ করে দেখ ভাবি, পাগী তাপী নর নারী ।২ 

অগণন কপিগুণ, সহায়ে সিন্কুবন্ধন 

-, জাঁনকী-উদ্ধার-তরে, করেন রঘুনন্দন | 

বিষয়বাসন। ত্যজে, ম্মরিলে রাম নামের তেজে, 

পালায় ভয়ে ভানুজে, শুকায় ভবসিন্ধু-বারি । ৩ 

রামচন্দ্র ভবধনু ভঙ্গ করেছেন স্ববলে, 
হয় ভবভয়ভঞ্জন যে জনন রাম-নাঁম বুলে, 

রাম রক্ষধ্বংনকারী, নাম কলিকলুষহারী, 

ভানুস্থত-ভয়-নিবারী, রাম বল, রাঁম বদন ভরি । ৪ 

০ 



মনের প্রতি উপদেশ, অনুতাপ ও ধর্রার্থন!। ণণ 

৮২ নং । 

রাগিণী স্থরট মল্লার ।__তাল একতালা । 

, (মুন্দি এ ভয় মম মানসে) দাশরথি। 

হরির কৃপায় কে পায় অনায়াসে 

পুর্ব প্রাক্তনের কম্মবশে, পুত তীর্থ-বিপণিতে 

তপোরূপ মুূলেতে, কেনা যায় হৃষীকেশে । ১ 

অর্থে কি সাঁমর্ঘ্যে বেদশান্ত্রাভ্যাসে, 
এরশ্বর্ধ্য বা রীপগুণ বুদ্ধিবশে, 

পরাক্রম প্রভাবে স্থুলভ নহে সে শ্রীত শুখু ভাবাবেশে । ২ 
বিন। চিতগুদ্ধি জয় ইন্ড্রিয়চয়, দম দান, দয়! সাধনচতুষ্টয়, ** 
নাহি পাওয়। যায়, দৃঢ় তপস্তাঁয়, যোগে যাঁগে কায়কেেশে ১ 
জ্ঞানভক্তিহীন দ্বিজাধম রাম, হইয়। নিক্ষাম, বল অবিরাম, 
অমল অন্তরে হরে কৃষ্ণ নাম, পুর্ণকাম হবে শেষে । ৩ 

টিটি, 

৮৩ নং । 

রাগিণী খান্বাজ।-__তাল কাওয়ালী। 
(বাতাও এ সখি কোন গলিমে গিয়! মোর শ্যাম ) স্থরে। 

ত্বে পরাণ ভর্িঃহুরি হরি বল রসনা । 
ত্যজ মন বিষয়বাঁসনা | ১ 

বিষয়-বিব-পাঁনে, জুলি নিশিদিনে, 
তবু ত বাসনা গেল না। ২ 

পাপ 

%* ৭৯নং গাঁনের নিমস্থ টীকা] দেখুন । 



পা সঙ্গীত-কুখুম | 

অখিলের গতি, হরি-পদে মতি, 
কর রে ছাড়িয়া ছলন! | ৩ 

অবসান দিব, কর রাম কিবা 
শিয়রে শমন দেখ না । ৪ 

৮৪ নং । 

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ ।--.তাল কাওয়ালী ৷ 
(এসে বিপিনে সই লে!) স্ুরে। 

আর ক'দিন মন রে ভবে রহিবে। 

বিষয়বাসন! বল কবে বা ত্যজিবে। 

কবে কৃষ্ণনামে আখি-আসার বহিবে । ১ 

ছুল্পভ নরজনম হারালে হেলায়ে, 
এ চিতে অদ্যুত ভজ এই বেলায়ে, 
দিন গত রলে রত ব্যসনে খেলায়ে, 

পরকালে পাপাঁনলে নিরয়ে দহিবে | ২ 

হয়েছ স্থবির, জর! কত দিন জীবে, 

আর কবে হবে দয়! যত দীন জীবে, 

কবে রাম কৃষ্খপদপস্কজে মজিকে, 

জঠরযাঁতন! যায় আর,ন। সহিবে। ৩ 

৮৫ নং। 

রাগিণী কালেংড়া ।--তাল টিন! তেতীল!। 
(কেরে বাঁম! হর-হদি-পরে নগন! ) কৃমলাকান্ত। 

মজ মন মহিষমন্দিনী; মার পায় । 
যে পদ ম্মরণে স্থরথ মমাধি সবে ত্রাণ পাঁয়। ১ 



মনের প্রতি উপন্রেশ, অনুতাপ ও ঞ্জার্থনা । ৮৯ 

বেদে বলে ব্রহ্ম-শক্তি, পুরাণে কয় শিব-শক্তি, 
ভজ সেই আদ্যাঁশক্তি, অস্তের উপায় । ২ 
দুর্গা ছুর্গতিনাঁশিনী, শঙ্করহৃদিবাসিনী, * 

কলুষনীশিনী ঈশানী, নরে ধ্যানে ন। পায় । 
তেয়াগিয়া অর্থ কাম, অবিরাম হৃদে রাম, 

জপ জয়ছুর্গ নাম, প্রতি অজপায়। ৩ 

৮৬ ন্হ। 

রাগিণী কালেংড়া ।--তাল টিম! তেতালা । 

(কেরে বাম! হর-হুদি-পরে নগনা ) কমলাকাস্ত। 

শ্যাম শ্যামার কি মহিমা আছে চরণে । 
শ্যামপদে উদ্ভব গঙ্গা শিরে ধরেন পঞ্চাননে | - 

পদে ধ্বজবজ্ীস্কুশ, পরশে পাষাণ মানুষ, 

দার হেম, পেয়ে পরশ, চিন্ত সে চরণ মনে । 

জিনি রক্ত £কাকনদ, স্মর মন শ্যামা-পদ, 

গতিপ্রদ, হরে আপদ, পদ-স্মরণ-গুণে । 

যেপদহৃদে ধরি শিব, * হরেন জীবের অশিব, 
ইহ পরে চাঁও শিব, হও রত রাম, পদ ধ্যানে । 



৮৮ সঙ্গীত-কুসুঙ্চ। 

সামাজিক । 

বৃদ্ধা বনিতাঁর বিয়োগে তৎস্বামীর খেদ । 
৮৭ নং। ূ 

রাগিণী লুম ঝিবিট 1-_-তাল লপেটা৷ আড় খেমট!। 
(ভাব মন দিবানিশি ) কাঙ্গাল ফিকি চাদ। 

ন। শুনে কারু কান্ন।, ঘর কন্না ফেলে গিন্নি যাচ্ছ চলে । 

তোমার কামট হাড়ী, কাম্থন বড়ী, গড়াগড়ী যায় ভূতলে । 
যে হাঁড়ির একটা নিপাত, হলে দৈবাৎ 

কেঁদে বুক ভাসাঁতে জলে । ১ 

সাধের গহন! শাড়ী, টাক! কড়ী, বাসন বসন কারে দিলে, 

ত্যজে ত1 সবের মায়া, শুন্য কাঁয়া, সংন্যাসিনী কেন হলে । ২ 
(সকল ফেলে) 

মৈয়ে খইচাঁলা ডালা, হাড়ির মালা, কলসী থালা, দাজাইলে । 
সে সকল রৈল পড়ে, চল্লে ছেড়ে, একটা শুধু সঙ্গে নিলে । ৩ 

( তাও শ্বশান-সীমায় ) 

পুরাণ ঘি তেতুল গুড়, রাঁখ্তে নিগুঢ, যত্বে ওষধ হবে বলে । 
ন। হয় সে অধুধ খেয়ে, দুদিন রয়ে, যেও যাবার সময় হলে ।৪ 

( সঙ্গে নিয়ে) 

আর কি ওষধে বাঁচায়, চড়লে মাচায়, রাম কয় ঘমে ধরিলে, 

যে কর্তী আজ আমার সংসার, বল্ছে বারবার, 
সে কর্তাও কাল.যাবে চলে । ৫ 

(গিম্নীর মত) 
( একই স্থানে.কর্তী-গিম্টী যাবে চলে ). । 

রর 9করিিনি 



সামাজিক । ৮১ 

নবীনী নারীর বিয়োগে নব্য বাবুর খে । 

৮৮ নং | ৃ 

রাগিণী সিদ্ধুতভৈরবী ।-_তাল লপেটা' আড়খেমটা 1 * 

( বক্ষের ধন মকরাঁক্ষ অমূল্য রতন ) স্থরে। 

কার্পেট-কীট।.ফেলে কোথা! গেলে অঙ্গনে ! 
তোমার বোশ্বাই শাটা, সাটিন বড়ী, 

শ্যামেজ স্থজ পড়ে অঙ্গনে । ১ 

অয়ি জীবনতোঁষিণি! কোথা সে দুর্গেশনন্দিনী, 

যা পড়তে আপনি । 
করে চটক, কাব্য নাটক, কে পড়বে নিশি দিনে । ২ 
জীবনে একদিনের তরে, আদর করে রান্নাথরে, 

যেতে দি" নাই প্রাণ ধরে, 
কোন প্রাণে রাখিলাম এখন, 

আগুনে সোণার অঙ্গ নে। ৩ 

উপ 

৮০ নুহ । 

রাগিণী আলিয়াএ__তাল কাওয়ালী । 

(আমি আছি মা তাঁরিণি খণী তব পায়) দাশরথি। 

নমি রমণীর মনি সে রমণী পশয়, 

হেরে যায় নরে জ্ঞান পায় । 

করে পতি-গুরু-পদা্চন, পতি-পদাশ্ুঃসেবন ; 

পতির প্রসাদ বিন! নাহি খায়? ৯ 
১৯ 



৮২ সঙ্গীত-কুক্ুষ | 

গতি-সীম! যার গৃহ-অঙ্গনে, 
তীর্থ-ব্রজে পদ-ব্রজে, যায় অঙ্গনাগণে) 

বর্ষে নীর শিরে ঘন গগনে, 

শীতাতপ-ক্রেশ মনে না গণে, 
করি পাক অন্ন ব্যগ্জনে, তোঁষে অন্ুযাত্রী জনে, 

নিজে ভোজনের ক্ষণ নাহি পায় । ২ 
কালে কি দেখিতে হল রাম তোমার, 

পতি পিত। শিক্ষাদীতী' ছিল, দার! ছুহিতার, 

এখন দেখি সব বিপরীত তাঁর । 

দেখে, শিখেন! সুনীতি স্তা বনিতার, 

বল্তে ছুখ হুদে বাজে, গেছে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে, 
শুধু সতী স্ুমতি নারীর কৃপায় । ৩ 

প্রারতিক |" 
(ভূমিকম্প )। 

৯০ নং । 

রাগিণী খাম্বাজ।__তাল কাওয়ালি | 

€ দেখ জলে দলে দলে মাছে করে খেলা ) মতিরাঁয়। 

ভূমিকম্প হেরে হৃধিকম্প সবাকধর, 

হয় শব কত, কত শবাকাঁর | ১ 

গাত্র ভাসে 'নেত্রজলে, জয় কালী মা যান চলে, 

দেখে খেদে কীদে মহারাজ রাজকুমার । 
নাটোরবাঁপীর; নেক্রে বহে নীর, 

স্মরি মার চারু মূর্তি, রাজা রামকৃষ্ণের কীর্তি । 



প্রাকৃতিক । ৮৩, 

লুপ্ত হেরি লিণ্ড সবে দেখিতে আধার, 

রাঁজসাহীবাঁপী, নয় উদাসী, কে হাহাকার । ২ 

কি বিপদ সর্বনেশে, ঘটেছে আসাম গ্রাদেশে, 
নর নারী গ্রাম প্রবেশে, গরাসে ধরার । 

ফাটি ধরণী নাশিল প্রাণী, কামাখ্যামাতা-মন্দির, 

হয়েছেরে ভগ্রশির, ভূবনেশ্বরী-মন্দির, গত নদ-মাঝাঁর, 

হয় নেত্রানন্দ উমানন্দ মন্দির বিদার 11৩, 
হসংরাজ সহ সত, ষমদুত-কর-গত, 

রংপুরে গোবিন্দলাল হয়েছে,সংহার | " 

খাঁগড়া সহরে, বসি আহারে, মরে কত নর নাঁরী, 
উপরে দাঁলান পড়ি, হায় পুলিন বাবুর বাড়ী ভীষণ ব্যাপার । 

আছে বদ্ধশ্বাস, অন্ন গ্রাস, করে মুখে কার । ৪ 

বলিতে ছুখ বাণী হাঁরে, বিষম ক্ষতি বলিহারে, 

ঘটেছে রাজ-আঁগারে, বলিহার-রাঁজীর | _ 
বিবিধবরণ, ঝোলে ঝাড় লগ্ন, স্থন্দর" নাটমন্দিরে, 

হেরে মুনি মনোহরে, ইন্দ্রধনু-কাস্তি-শোভ! 
_.. ধলিহাঁরি যাঁর । 

কেন! অযুত টাকায়, ভূমি কাঁপায়, ভেঙ্গে চুরমার । € 
অবনটর কহার, ক্লাজধানী কোঁচ্বেহার, 

স্বাধীন, ভারগরত্ব ভূপতি যাহার । 
প্রাসাদ প্রচুর, পড়ে হইল দুর, 

দশ লক্ষ, তিনকোটি টাকার আস্বাঁব মাঁটি 
হেরে মহারাজ মগ্ন বিষর্দে অপ্টার ॥ 

সাঙ্গ ভবরঙ্গ, এডিকঙ্গ গত যমদ্বারু | ৬ 



৮৪ সঙ্গীত-কুজুম । 

বোয়ালিয়ার ভুঃখের কথা, কইতে প্রাণে পাই ব্যথা, 
পড়িয়াছে যখা তথখ। ঘর বাড়ী সবার । 

'হায় ! শ্টামাচরণ-নন্দিনী নিধন, 
সনাতিনী, দাসী, জায়া, পাঁডুরাম ত্যজে কায়া, 

ভর্ত! জন্য ভবের মায় কাটায় জীঁয়৷ তার । 

রুগ্ন পতিরে ত্রাণ, করিতে প্রাণ, ত্যজে আপনার 1 ৭ 

শুনে প্রাণে পায় ত্রাস, কাপিল কাশী কৈলাস; 
ছিল মনে যে বিশ্বাস, ঘুচিল এবার । 

রাঁজধাণী বাঙ্গালার, ছুর্দশ। অপার, 

তেরশ চার ত্রিশ জৈষ্ঠি, ঈশ্বরের হ'ল কু-দৃষ্টি, 
মহা'রিষ্টি ঘটিল বারবেলায় শনিবার, 

রাঁম, পুরী বমে, শুনে শেষে, ত্যজে নেত্রাঘার | ৮ 

(বিধাতার প্রতি )। 

৯১ নং । 

ললিত । 

গন্ধহীন জান্বনদর তেমার বিগুণে, 

স্থনেত্র হরিণ বনচারী কিবা গুণে । 
স্থরসাঁল ইক্ষুদণ্ডে নাহি দিলে ফল; 
অদাতায় ধনরাশি প্রদানে কি ফল। 

স্থগন্ধ' চন্দনত্ররু' হ'ল পুষ্পহীন, 
বিদ্যাবান্ ব্রাহ্ণপণ্তিতে কৈলে দীন ॥ 



প্রাকৃতিক । পু ৮৫ 

কাঙ্গাল করিয়া কেন স্থজিলে দাতায়, 

বিষাদে বিলাপা রাম স্থধিল। ধাঁতায়। 

স্বর-স্থষ্টি-বিষয়ে | 

৯২ নং । 

ললিত। 

শিখীর স্তুম্বরে হয় ষড়জ উদ্ভব, 
ধেনুর ধ্বনিতে সৃষ্টি,হইল খযুভ। 
অজের আরাবে হ'ল গান্ধার জনম, 

কোঁচবক কুজনেতে জনমে মধ্যম । 

বাঁসন্তভীয় কলকঞ্ কোঁকিলার রবে, 
মধুর পঞ্চম স্বর পঞ্চম সম্ভবে | 

ধৈবতেরর ধাধ্য শুনি কুগ্জর-রৃংহিতি, 
হয়ের হ্র্ষায় হয় নিষাঁদ উৎ্পতি। 

সুর্য গ্রহণোপলক্ষে | *% 

৯৩ নং । 

রাগিণী বেহাঁগ ।-_তাল আড়া। 

ধরা.দিনে অন্ধকার, 

জীবনে হেরিনি কভু হেন চমৎকার । ১ 
দিবস দ্বিতীয় ভাঁগে, রাহুগ্রাসে ভানুরাগে, 

ভীষণ গ্রহ লাগে, হেরে জীন্কব করে চিৎকার । ২ 

* দেবীপুর, ১৭ মাঘ, ১৩০৪। 



সঙ্গীত-কুঞ্ম 1 

দিবা-অন্ধ প্রাণিগণ, বিচরে হরষ-মন, 

নিশা-অন্ধ অগণন, জীবকুল আকুল শবাকার । 

মুক্ত হলে দিনকর দিবান্ধ প্রাণিনিকর, 

ন। দেখিয়া অন্ধকার, জীবনান্ত প্রায় সবাকার । ৩ 
চোখে চসম। চায় গগনে, হেরিলায় নব্যগণে, 

জানি না কি মনে গণে, নারী পানে আখি বা কার & 

সিক্ত বাসযুক্ত শরীরে, সাত পুত গঙ্জানীরে, 
স্থযুবতী রমণীরে, হেরে বা কোন্ ছুরাচার | ৪ 

মন্ধরে মধ্যাহ্ন দিনে, রবিরে রাহু-বদনে, 

হেরে করে হিন্দ্ুগণে, হরিধ্বনিতে একাকার । 
রত সবে স্নান তর্পণে কেহ শ্রাদ্ধে জপে দানে, 
কেহ ব! পুরশ্চরণে, রামের শুধু সাঁর হাহাকার । ৫ 

চন্দ্রগ্রহণৌপলক্ষ্যে। 

৯৪ নং । 

রাগিণী বেহাগ খাশ্থাজ।--তাল ঝাঁপতাল। 

(ঝুলত ব্রজরাজ কুঞ্জন্ ও ) রে | 

গগনে রাঁকা্টাদ হেরে বিরহিণীরে বলে উন | 

ডাঁকিছে রসালে পিক কুছ কুহুহু কুহু কুহু। ১ 

চকিতে হইল ্ লু হরিধ্বনি. মুহুমুহু, 

গরাসে নিশীশে আলি রাহ উন্নহু উহু উহু। ২ 



গ্রাকৃতিক। - ৮৭ 

আঁধার হেরি যামিনী, হিন্দু পুরুষ কামিনী, 
রমণীসহ কেহ, একক অবগাঁছে বহু, 

জপ, দাঁন, পগুদান করে গঙ্গাতীরে কেছ, , 
চরণে তাঁর নমে রাম পাঁতি বাহু হুহুহুহুহু । ৩ 

বিবিধ। 

গোঁধন। 

৭৫ নং। 

রাগিণী মঙ্গল বিভাঁস ।--তাল তেওট। 

(দীড়াগ্ত হরি এল প্যারী) মধুকাণ। 

সেব গোপালে, আর গো-পালে, 
যাহার! সে সত্ব গুণে ভ্রিভুবন পাঁলে। ১ 

যারা পালে পালে, কুক্কুরেরে পালে, 

তাঁদের গণি পশুপালে, যার! ধেনু না পালে । ২ 
অনের গোপাঁলে* অনেক গে। পালে, 
যারাবে গোপালে তাদের গোপাঁলে, 
যে জগত পালে, সে চরায় গোম্পালে, 

রাম পোড়াকপালে, ভজ.গোপালে। ৩ 



৮৮ সঙ্গীত-কুন্মি। 

শাল রেফারের ছন্দ | 

৯৬ নং। 

রাগিণী জঙ্গল ।--তাল গড়খেমটা | 

( বৃন্দাবনবিলাপিনী রাই' আমাদের ) সুরে । 

ঘোর কলিতে দ্বন্দে মাতে শাল রেফারে, 

মরি,.শাল রেফারে, রেফার শালে, 

রেফার শালে, শাল রেফারে । 

রেফার বলে শাল তুমি হয়েগেছ মেকি, 

আমি ছুড়ি বুড়ী যুব যুবতী সবারি গ! ঢাকি। ১ 
( আমার আদর কত ) 

শীল বলে রেফার তুমি বড়াই কর কিসে, 
ক্ম্মিত কমি তাঁইতে তোমায় লয় লোক বিশেষে । ২ 

| (আমার মান জাঁন ত) 
রেফার বলে জম্ম আমার হয় যে রাজার দেশে, 

(তোমার) বিজিত দেশে জন্ম বলে কেহ নৃ! পরশে | ৩ 
(তা কি পাঁওনি দিশে ) 

শাল বলে কি বলিলে লাজেঞ্যে যাই ময়ে, 
জন্ম আমার কাশী কাশ্মীর অমৃত সহরে । ৪ 

( ধন্য পুণ্য দেশে) 

রেফার বলে আমার -আঁদর বিন। অভুরণে, 

কত সাজে সাজ তুষি তবু কেউ না কেনে । ৫ 
(তুমি কিসে দামি) 



বিবিধ! ৮৯ 

শাল বলে আমার গায় মণি মুক্তা দোলে, 
হেম হীরায় সাজে তন্থ মান ধনী মহলে । ৬ 

(আমি কিসে কমি ) 
বলে রেফাঁর' এখন ত আর কেউ তোমায় না কেনে, 

হাট গীরালী টুপী শিরে ধরে স্তৃধী জনে । ৭ 
(তোমায় আদরে কে ) 

শাল বলে রেফার তোমার কথায় অঙ্গ জ্বলে, 

আমার নকল বলে তোমার আদর আঁমায় ফেলে । ৮ 

( নৈলে স্থ্ধায় বা.কে ) 
রেফার বলে আসল হ'তে নকলের মান জ্যাদ', 

দেখ, সাদ! চেয়ে কাল সাছেব অনেকে নামজাদা । ৯ 

(জৌরা জাঁক জমকে ) 
তপ্ত বালি দহে পদ, সুর্যের তাপ সয়, 
নীরনিপতিত রবি*বিন্ব-তেজ সহা। না যাঁয়। ১০ 

(তাঁকি £দখনি চোথে ) 

শাল বলে যা কহিলে শুনে মনে পাই ব্যথা, 
মন দিয়ে শুন এখন আমার ছুচার কথা । ১১ 

(য1! কয় বলুক লোকে ) 

বেশের কথা আজ কাঁলকাঁর দুরে রেখে দাও রেফার, 

এখন রাজবেশ ত্যজে.বিকটসাজে সাজে রাজার কুমার। ১২ 
( দেখে হাসে লোকে ) 

বর্ধকাঁলে নীরব কোকিল মণ্ডুকে চীতুকারে, 
তেঘে ঢাকে রাঁঞ্ষ1 শশী জোনাকি বিচরে । ১৩ 

(ভায় কে সদন বলে) 



সঙ্গীত-কুসুম্থ। 

বেচে ভারতে, লয় তাতে পুরাণ পাজি কিনে, 

পুজে বনিতায়, ত্যজে মীতায় আমায় মানবে কেনে । ১৪ 
( এখন, তোমায় ফেলে ) 

পক্ষে পতিত বাসব-করী ভেক মারছে লাথি, 

নিভে গেছে আর্য্য-প্রদীপ কেরোসিনে বাতি । ১৫ 
(বুঝবে কি বয়ল কচি) 

সবে ছুধে ত্যজে মদে মজে একালের এই গতি, 
পরে বাঁরাঙ্গনা শাঁড়ী-সৌণা নগন। রয় যে সতী | ১৬ 

(মরি ধন্য রুচি) 

নয পরে' করে ত্যজ্য করে শাক সিদুরে, 

বিবি সাজে সাঁজে দেবী ভাব গেছে দুরে | ১৭ 
( যত নূতন প্রেয়সী ) 

শীল্্র পুরাণ বদলে নভেল পাঁঠে মনের গতি, 
শীতলি পেট, রসি কাপে বুনায় 'সবতী । ১৮ 

( শাশুড়ী বনে দাসী) 
সেব্য গাভী ত্যজে সবে সেবিছে কুকুরে, 
গব্য ছাড়ি মতি বিলাতা ব্যঞ্জন আহারে । ১৯ 

(বল কি বল্ব আর) 
দার! করে উপার্জন দ্বারে ঘুরে ঘুরে, 

চি 

গুহ কাধে রত পতি থাকি অন্তঃপুরে | ২০ 

রর (সবই উপ্ট] ব্যাঁভার ) 
দিন ফুরাঁল কাল আইল আঁর ভাল লাঁগে না, 
আর রঙ্গরসেমন বাসে না কি লিখি 'বিল না । ২১ 

| ( বড় ঠেকেছি দায়) 



বিবিধ 4- ১ 

শাল. রেফারের ছন্দ সাঙ্গ করি এই খাঁনে 
পালিয়! নিদেশ যা! কহিল! হ্হ্ৃদ দুজনে । ২২ 

(রাম হ'ল বিদায় )% 

পৌজ্রের জন্মোপলক্ষে ।ণ* 
৯৭ নহ | 

ব্বাগিনী টোরী ভৈরবী ।-_তাল কাওয়ালী। 

(ভাব নবজলদবরনী ) দাঁশরথি। 

দিনে দিনে দিন ফুরাইল, (আমার) 
তবু কেন বাসন। বাড়িল। ১ 

যে কাঁলে করেরে নরে স্থরধুনী-তীরে বাস, 
বিষয়বাসন। ত্যজে ভজে কৃষ্ণ গীতবাস, 

করি সে কাল বিকলে গত, দ্বিতল-নিণ্মীণে রত, 

কেন হেন ব্লিধি বিড়ন্িল | ২ 
ছুলভ জনম পেয়ে গোবিন্দে মা ভজিলাম, 

মজিলাঁম কলুষে পক্ষিল, 

নেহারিলে পুজ্র-মুখ পুন্নাম নরকে তরে, 
আশ্রম ত্যজিবে গৃহী পৌজ্রে ছেরি অকাতরে, 

এবে নিস্কুথি পৌভ্রের ছবি, 
কেন বা সংসারে রবি, 

আয়ু-রবি প্রায় অস্তম্ল। ৩ 

* শ্রদ্ধাম্পদ শ্ত্ীযুক্ত ভূবনমোহন মৈত্র ও শ্রীবুক্ত শশধর রায় মহাশয় 

ছয়ের অন্থুরোধে এই গীত রচিত হয়। * ? 

1 ১৩০১1 ২ বেশাখ। 



সঙ্গিত-কুকছুত । 

হে কৃষ্ণ করুণ! করি কিন্করে ত্বরা তরাঁও 

পাপানলে হৃদয় দহিল । 
বারেক তম্নামে যদি অনন্ত পাড়কী তরে, 
দ্বিজাধম রাঁম গণ্য নহে কি তার ভিতরে, 
পাই যেন পদ-তরি, ভব-পারাবার তরি, 

তরিল যেমন অজামিল । ৪ 

৯৮ নং । 

আক্ষেপ । 

রাগিনী বিভাস ।--তাল একতালা ৷ 

(কার প্রাণ নাশূন করবিরে ভাই শোন) দাশরথি। 
এ জনমে আর, বুঝিবা আমার, 
অন্তিম বাঁসনা না হল পুরণ । 
হৃদয়ের আশ! যত ছিল পোষা, 
পুরিল না পাপ প্রাক্তন কাঁরণ। ১ 
সাধ ঘ্বারাবতী দর্শনের লেগে, 

সাধে বাদ তানে ছুরস্ত পেলেগে, 

ছভিক্ষ-দহন তাঁয় আছে লেগে 
কি ভীষণ রে-- 

আবার কুচ্কিক রেলে করে নিরীক্ষণ । ২ (সবার) 
বাঞ্ছ। নিরখিতে বিভু চন্দ্রনাথ, 
দুর নীলাচলে দেব জগন্নাথ, 
ব্রিধাম দর্শনে একি উৎপাত! 
বিশ্বনাথ ছে | 

কর করুণ! করিয়া স্বর সংবরণ । ৩ 



বিবিধ । ৯৩ 

নাসিক, নৈমিষ, নর্শাদা, কাঁবেরী, 

চিত্রকূট গিরি, গোঁদাঁবরী হেরি, 
বিফল বাসনা তাই বহে বারি 
অনিবারি-_. 
রাম নয়নে নেহারী আসন্ন মরণ । ৪ 

রোজ 

৭৪৯ নং | 

রাগিণী মল্লার ।--তাল একতালা ৷ 

(ওমা শঙ্করী, আমার ত্বর্ণপুরী ত্যজে কেন বিষমূলে ) দাশরথি 

অহে দীননাথ, পদে হই প্রণিপাত 
মুক্ত কর এ কিস্করে। 

আমার কাল পূর্ণ হল, (দয়াময়) কালদূত এল, 
লয়ে যাবে করে কন্ধন ক'রে । 5 

এক দ্রিন জঠর-আবাসে, ক্লেশ নাশ আশে, 
ডেকেছিলাম তোমায়ু যুক্ত করে । 

পড়ে ভূতলে, হায় ভূলিলাম, তব মায়াঘোরে, 

এখন অন্তে ডাকি রাখ অস্তক-করে । ২ 

হরি ! তোমার আজ্ঞাতে, দেখি দিননাথে, 
নিত্য বিতরণ করিতে করে। 

যদি কূপ! হয়, তবে কিবা! ভয়, শমন্দুত-করে, 
যার প্তি৷ তব বিধি বহন করে। ৩ 

আমি আজন্ম হে হরি,*পুণ্য*পরিহুরি, 
পাপ-পথে ঘুরি নিশি বাসরে ॥ 



মলীত-কুতুম । 

যাঁয় না অহঙ্কার আমিও আমার প্রাক্তন কন্দ্ম ফেরে, 

তার তাপিত অধম রাম পামরে | ৪ 

পা 

বিদায়। 

জয়ছুর্গা । 

১০০ নং। 

ব্বাগিণী বেহাগ ।-তাল একতাল! ৷ 

* ( সথি শ্ঠাম না এল) সুরে | 

এবে যঁই জননি, 
আসি এ সংসারে, ভুলি সারাৎসারে, 

মজিনু অসারে, সার না চিনি । ১ 

অতি মন্দমমতি আমি ছুরাচাঁর, 
কভু না চিন্তিনু চরণ তোমার, 

এ জন্ম বিফলে গেল ম! আমার, 

ভব-পাঁরাবার তার তারিণি। ২ 
একে তুমি মাতঃ নিশ্বপ্রসবিনী, 

রিশ্ব ছাঁড়। নহে এ অধম প্রাণী 

তায় তব নামে মাক নাম শুনি, 

পুজেছি জননী জানি । 
পশু পক্ষী কীট-পতঙ্গ আকারে, 
পাঠায়েছ ভবে খেল! দেখিৰারে, 
সাধ হ'ল খেল। আর, বারে বারে, 
পাঁঠা”ও না ফিরে মোরে ঈশানি | ৩ 



বিদ্ায়। ৯৫ 

দেখিলে এবার অঁশীস্ত তনয়, 
বাপের এ নয়, মায়ের ত নয়, 

তাই তব পদে করি মা! বিনয়, 

রেখো ময় বেধে আপনি । 
অবাধ্য অবোধ সম্তভানসন্ততি 

রাঁখে মা নিকটে মায়ের প্রকৃতি, 

তব স্থত-মাঝে রাম যে অকৃতী, 

চরণ-নিগড়ে রেখে! পাঁষাণি। & 

৯০১ মং । 

রাগিণী মুলতান ।-_তাল টিমে তেতালা। 
(ভবনে দেখি নাই কার রূপ এমন) দাঁশরথি। 

সঘনে বদনে হরি বলরে মন। 

তরিবে, এ ভবে, হবে শমন দমন-_ 

দয়! করিলে রাধারমণ । ১ 

বৃথায় হইল গত দ্বিন তোর 
আদি নর-দেহ ধরি, 

না'চিন্তিলে চক্রধারী, 
এ. (পুনঃ৯ করিবে কিরূপ ধরি, 
ংসার-চক্রে'ভ্রমণ । ২ 

হুওরে বিদায় বঙ্গবাসী পায় 

নম জনমের তরে, আশীষ মাগ কাঁতিরে 

জাহ্ুবী-জীবনে যেন যায় রামূজম্ম-জীবন । ৩ 
পারা 



৯৬ লঙ্গীত-কুস্ম | 

১০২ নং। 

রাগিণী বেহাগ । 

জী__নাঁথ শ্রীকান্ত শ্রীশ শ্রীপতি শ্রীধর, 

রামকৃষ্ণ মুকুন্দ মাধব দামোদর । 

ম- ধু-রিপু মুরহর মদনমোহন, 

জ-_গন্নাথ জগদীশ জয় জনার্দন | 

য-_ছুপতি যজ্ঞেশ্বর যশোদানন্দন, 

বাসুদেব বিষণ হরি হংস নারায়ণ। 
' গ-তিহীন রামে স্থান দেও শ্রীচরণে, 
ছি_ন্ন করি অষ্ট পাশ সং বন্ধনে । 

এ ততারতেত তে উহ 



প্রথম পরিশিষ্ট । 

(ক) শোকসঙ্গীত । &% 

১০৩ নং। 

রাগিলী ললিত বিভাস ।-_-তাল আড়া । 

( অচিন্ত্য্মপিণী তাঁরা কে চিনে তোমারে ) সুরে | 

অপর্ণ কর ম! পুর্ণ অন্তিম বাসন! "আমার । 
জীবনান্তে পদপ্রান্তে স্থান যেন পাই ম1 এবার । ১ 

জীবনতরু-শিখরে, কাল-কীট বাঁস করে, 

কি জানি কবে নাশ করে, তবু ত ত্যজি না সংসার । ২ 

পঞ্চবিংশ বর্ষ ধরি, তব পদ পুজা করি, 
গেল না কেন শঙ্করিঃ হৃদয়-আধার । 

বুঝেছি ম1! শিবশক্তি, হেরে মোঁরে হীনভক্তি, 

লওনি পুজা এই যুক্তি, ভক্তি দে মা পদে তোমার । ৩ 
জাঁন ত যোগেন্দ্রজায়া, গণেক্্র গুহের মায়া, 

গত তিন স্থৃত-কাঁয়া, ভূগর্ভে আমার । 

মে শোকে “করিলে ক্রন্ষন, দিয়াছ যে স্থতা নন্দন, 

রক্ষ রামের ঘসে জীবন-ধন, ক্ষীরোদ শ্রেক্দ্র দোহার | ৪ 

ক ১৩০৩1 ২১ চৈর শুক্রবারে শুক্লা প্রতিপদ্দে প্রিয়তমা! কনা ক্ষীকোদ- 

কুমারীর নবম মাসের অন্তঃস্বত্বাবস্থায় ওলাউঠাগ রোগে মৃত্যু হওয়ার দিন 
স্মরণার্থে ৫ম অন্তরা পরে যোজিত হইল 1-»প্রণেত! | 

১ 



৯৮ সঙ্গীত-কুন্ুম। 

না শুনি দাসের কথা, দিলে মা মরমে ব্যথা, 

্ষীরোদে লুকাঁলে কৌঁথা, তনয়া আমার । 
জঠরে নম মীসের শিশু সহ সে হ'ল গতাস্ব, 

সমহে না আর শোক আশু, আমারে কর ম! সংহার 1 ৫ 

১০৪ নং । 

রাগিনী ললিত 1--তাঁল আড়া। 

( অচিন্ত্যরূপিণী তাঁর! কে চেনে তোমারে ) সুষে। 

প্র/ণ যায় ঘরে প্রাণ কন্যা ক্মীরোদ ছেড়ে গেছে আমায় । 
কি সর্বনাশ, ভেঙে আকাশ, 

অশমি পড়িল মাথায় । ১ 

ন” মাসের শিশু উদরে, বাধিনু ঘর প্রসব তরে, 
'অন্তর্জল কর্লেম তার দ্বারে । 

একি লীলা % হে লীলাময় । ২ 

দশ বর্ষ পালি ঘারে, ঈপিতে জামাত-করে 

কেঁদেছিলাম হাহাকারে, মোহিত মায়ায় । 
এবে কোন প্রাণ ধরে, ঈঁপিন্থু শমন-করে, 

বিদায় দিলাম চির তরে, পাষাণে বাধিয়। হৃদয় । ৩ 

স্বামিগৃহে যাত্রাকাঁলে, মা কত কাঁদিয়া ছিলে, 
এখন মা! কৈ কাঁদিলে, এ মহাযাত্রায় । 
জরা জননী'জনকে, কাদায়ে বিষম শোকে, 

হরি বলে পরলোকে, গেলে মা.ত্যজিয়! সবায়। ৪ 
€ রি ৪ ২রেউটরউিতআি 

* মৃত্যু ২১ চৈত্র, ১৩০৩ । 



প্রথম পরিশিষ্ট । ৯৯ 

১৩০৩, ২৮শে চৈত্র পৌত্রের স্ৃত্যুহে্ু। 
১০৫ লহ। 

রাগিণী আলিয়া ।_তাঁল একতাল! বা! ডরল আড়খেমটা। 
(কোথা রাম বাঁছাধন কিন্বা কুশীলব বাছাধন) স্থুরে। 

হৃদয় রতনে, পরম যতনে, 
হুদি-নিকেতনে, রাখিতাম আদরে |. 

হৃদি শূহ্য করি, কে তারে নিল হরি, 
আর কি পাব হরি, আম়ার সে মনোহরে | ১ 

বিগত বৈশাখ মাসে, হেরি তায় সৃতিকাবাসে, 
সবে ভাসে উল্লাসে, আনন্দের উচ্ছাসে, 
হায় এ বৈশাখ মাসে, ডুবি শোক-সাগরে | ২ 
মধুর অধরে হাঁসি, হেরিতাঁম অমিয়রাশি, 

শিখিয়! দাদা বুলি, ডাকিত দাদা বলি, 

কভু আয় চার্দ বলি, ডাকিত কোমল করে । ৩ 
বড় সাঁধ ছিল মনে, হাঁটিবে যবে অঙ্গনে, 
আমি তার কর ধরি, বেড়াঁব ঘুরি ফিরি, 
ঘামিলে কোলে করি, হুম্বিব অধরে | ৪ 

১৩০৪ বৈশাখে মারীভয় শাজ্তর্থ ৬ শ্রাস্মাপুজাদিনে । 
টি 

১০৬ নং। 

রাঁগিণী ভৈরবী ।-_তাল আড়খেমটা। 

(ভাই উপাঁনন্দ দিনে প্রাণগোবিন্দ আমি ধাঁ না নিরাধন্দ, 
, বৃন্দাবন ) নীলর্তন রাক়্। 

কি দোষে হে হরি, এগ্রাখের গ্রাণ হরি, 
নিলে মোর পৌনভ্র, " তনয়া-রতনে | 



সঙ্গীত-কুদ্কুম । 

শোকে দোৌহাকার, সবে শবাকার, 

(আহা) জগত অন্ধকার, নিরখি নয়নে । ১ 
জ্ঞানে কারু মন্দ করি নাই হে নাথ, 
তবে কেন হেন হ'ল অকম্মাৎ, * 

যুগপৎ যুগ অশনি নিপাত, 

বুঝি হয় তনু পাত, এ শোক-দহনে | ২ 
স্থতাস্্ত সবে দিলে পঞ্চ জনে, 

নিলে তাঁর তিনে তরুণ যৌবনে, 
পাসরিনু'শোক নেহারি নন্দনে, 
নন্দিনী ক্ষীরোদ কুমাঁরী বদনে, 

তা হতে দৌহিত্র পৌজ্র বিভ্ত দিলে, 
ভাগ্যবান বলি ঘোষিত সকলে, 

পুনঃ দিলে তাপ এ স্থবির কালে, 

দেও চিরছুঃখী রাম স্থান শ্রীচরণে | ৩ 

ও কমি 

১০৭ নং। 

রাগিণী বিভাস ।-_-তাল একতালা। 

(কার প্রাণ নাশন্, করবিরে ভাই শোন ) দাশরথি। 

মায়াবিনী আঁশা, হইয়ে হৃবেশা 
আর কেন বাঁসা, কর অন্তরে । 
হেরি পুরী গুন্য,- পৌজ্র কন্যা ভিন্ন, 
আর রা কি জন্য, র্ব সংসারে । ১ 



প্রথম পরিশিষ্ট ! ১৬ 

জনক যে দিন যান লোকান্তরে, 
হুইল সে দ্রিন বাসন অস্তরে, 
সন্গ্যাসীর 'বেশে দেশ দেশান্তরে, ভ্রমিবারেণ 

গেহে রেখেছিলে মোরে, মোহিত করে | ২ 

আসন্ন মরণ__জানিয়া সম্প্রতি, 

বাসন! বিরলে স্মরিব গ্রীপতি, 
(এই) নিরানন্দপুরে কি সুখে বসতি 

মিনতি হে ।-_- 

আর ছলন! করিয়া রেখ ন! ফিরে । ৩ 
হে কৃষ্ণ কামন। করি তব পুশ, 

বন্ধ-হেতু নাশ কর অক্ট পাশ, *্ 
কর কৃষ্ণ মম বাসনা বিনাশ, করি দাস হে ।-_ 

(তুমি) রেখু পদপ্রান্তে প্রাণান্তে রামেরে । ৪ 
উট, উিউিসির 

সারদার অনাগমনে । শা 

১০৮ নং । 

রাগিশী বেহাগ ।_ তাল যহ বা কাওয়ালি। 

শৃহ্য“হৃদি-মণ্ডপ নৈহারি। (মরি) 
ভবানী কমল৷ বাণী গুহ গণেশ না হেরি। ১ 

অগণ্য স্বগণগণে শোভিত সে শোহাঙ্গনে 

শিবা সারুমেয়গণে, ফিরিছে, শব করি।২ 

ঞ জন নং গানের টীকা। দ্রষ্টব্য 1 

1 কন্তা পৌত্রের মৃত্যু হেতু । * 



১৯২ সঙ্গীত-কুসুম 

(হায়রে) সানন্দে সারদোৎ্মবে, মাতে বঙ্গবাঁপী বে, 
আমি শুধু নিরুৎ্দবে, কীদি দিব। কিভাবরী । ৩ 
অধম রাম-কুটারে, আদিবে ন! এ বৎসরে, 
কলে, কি ম! শোক-শরে, বিধিলে স্থৃতারে হরি । ৪ 

করিনি ও 

১০৯ নং ।. 

বোধন দিনে । 

রাগিনী বিঝিট ।__-তাল মধ্যমান ঠেকা। 

(সব রাখাল লয়ে পাল) গানের স্থরে। 

কই তোম! ম! উম! অনল দহিছে মনে । 
কন্যা বিনা অন্ধকারে, হেরি কান্দি হাহাকারে, 
এ ছুঃখ জানাব কারে, শ্ীপদ জানে । ৯ 

পঞ্চবিংশ বর্ষ মা গে! পুজিয়ে তোমায়, 
পাইয়াছিলাম প্রাণের পৌজ্ব তনয়ায়, 
জানিনা মা! রিবা দোষে, বিড়ন্বিলে নিজ দীসে, 

উভয়ে অকালে গ্রাসে, নিদয় শমনে ।'২ 

পুজিতে শরতে সবে করিছে বোধন, 

করি এ আনন্দ-দিনে বিষাদে রোদন, 

না এলে প্রতিম। রূপে, দেখ দেও রামে স্বরূপে, 
তাপিত সে ভ্রিতাপ-তাপে,তার স্বগুণে। ৩ 

১৩১১১ 
ঞ& 



প্রথমূ পরিশিষ্ট । ১০৩ 

জামাভৃবিবাহ দ্রিনে-_বাঁটাগমন-পথে । 
৯১৩ মং? 

রাগিণী বেহাগ ।--তাল টিমে তেতালা ॥ 

(তুমি হে জগৎ্যনত্রণাহারিলী ) গানের স্থরে॥ 

হেরিতে জামাতৃ-বিবাহ, প্রদাহময় হয় এ দেহ, 
হৃদে জ্বলে স্থতাশোকানল । 

কেমনে নিরখি আহা ! স্মরিতে বয় অশ্রুজল | ১ 
যে স্থতণ জামাতৃকরে, ঈপিলাম সাধ করে, 

সে স্বত। শমনে হরে বিদ্ধি শরে বক্ষঃস্থলে | &. 

যদ্দি বিবাঁহ-বাসরে, বসি উদ্বাহ-আসরে 
ভাসে ছুআ্জাখি আপারে, ভাষে বা কেউ অমঙ্গল | ৩ 

ভাবি পুনঃ এ কন্য1 করে, কন্তা কল্প মনে করে, 

ঈপিয়া দৌহিজ্র করে, হেরে বা হতেম শীতল | ৪ 
বৃথা আশা বিশ্বময় ! শুন্য, হেরি বিশ্বময়, 
তার রামে দয়াময়, বিনীশি বাসনা-মল | ৫ 

৯১১ নং । 

প্লাগিনী.বিভাস ।--তাল কাওয়ালি। 

(কিসে চলে বল হিমাচলে চল ) দাঁশরথি। 

বল শ্যামবরণ, এ শাক & সম্বরণ, 
কেমনে করিহে কৃষ্ণ, এ কষ্টে ধৈর্ধ্য ধারণ । 
জানি পাঁচ ভঁতের ছায়া, হইতে "নির্মিত কায়া, 
কেব! স্থত স্তৃতা। জায়, মিছ! মায় অকারণ । ১ 

* কন্যা পৌজের' মৃত্যুজনিত | 



১০৪ সঙ্গীত-কুস্ুম । 

তবু ত মন বুঝে না, নাঁশ বিষয়বাসনা, 
হর ভবে আনাগোনা, তত্বজ্ঞান করি প্রেরণ । ২ 
তবণনাম রূপ ম্মরি, গঙ্গাতীরে নীরে মরি, 

কৃষ্ণ হে করুণ। করি, কামন। কর পুরণ । ৩ 
যারা 

৯৯২ নং । 

রাগিনী ললিত বিভাল তাল আড়া। 

“ অিস্তারপিলী তারা কে চেনে তোমারে )। সুরে । 

তাপানলে ক্ধ তনু জ্বলে ধেনু জ্বলে হুতাশনে, 

াঁড়ায়ে নেহারি নিধন, বাঁচাতে নারি গোধনে । ১ 

ধূমে পুর্ণ গৃহান্তর, দ্বারে জ্বলে বৈশ্বীনর, 
অশক্ত পশিতে নর, খুলিতে গল্;বন্ধনে | ২ 

* জ্বলে ভীম হুতাশন, শধ্ধ শুনি ভীষণ, 

সত্রাসে করি দর্শন, নিশাবসানে। 
গাভীগণ সারি সারি, ধরায়ে পড়ে আছাড়ি, 

প্রাণবায়ু যায় ছাড়ি, শেল মারি মন্স্থ্নে | ৩ 
জীবন সমান যাঁরে, জীবনে যতন ক*রে, 
পালিলাম অকাতরে, জর্নশী জ্ঞানে । ' 
না জানি বা কোন পাপে, মরিল অনল-তাঁপে 

ঘটিল কার'অভিশাপে, পরিতাপ এ রামের মনে । ৪ 

ক ৯৩০৫ সালেরু. ৭ প্রবণ *প্রত্যুষে, গো-গৃহে প্রজলিত অনলতাপে 

গাভ্ভীগণ নিহত হয়। 



শ্রম পরিশিষ্ট | ১৬৫ 

নেপালদীঘিনিষাসী সুহৃদ ও স্বকঞ্চ কাশীমোহন 
চক্রবর্তীর স্ৃত্যু হেতু । 

১১৪ নং । 

রাগিণী বিভাস ।--তাল আড়া। 

( অচিন্ত্যরূপিণী তারা কে চেনে তোমারে ) সুরে । 

কি শুনি কাশীমোহন গিয়াছ কি পরলো?ে, 
অকল্মাৎ যেন বজাঘাত বিষম বাজিল বুকে | ১ 

কামাখ্যাদর্শন-আশে, ত্যজি আইলা আবাসে, 
প্রাণ ত্যজিলে পরবাসে, মজায়ে সুহ্ৃদে শোকে । ২ 

বড় সাধ ছিল মনে, এক সঙ্গে ছুই জনে, 
কামাখ্য। মা দরশনে, যাব প্রমোদ পুলকে । 

সে বাসনা নাহি পুরে, ব্রহ্মপুজ্র নদ-তীরে, 
বিখ্যাত ধুবড়ীনগরে, প্রথণ হরে দারুণ অন্তকে | ৩ 
কিন্নরকণ্টে কে আর, শুনাবে সঙ্গীত আমার, 
অভিনয়ে কেবা আর, হাসাবে তুষিবে লোকে । 

সুখে থাঁক হ্থরালয়ে, তব পিতৃ্নণ লয়ে, 
রবে ন1 রাঁম ভুলিয়ে, যাবত জীবন থাকে । ৪ 



১৯ সঙ্গীত-কুনুতস ? , 

(খ) অন্যের প্রতি রচয়িতাঁর উক্তি । 

স্বদৌহিজ্র ও পৌজ্র প্রতি ৷ 
১১৪ নং। 

রাগিণী ললিত বিভাস ।--তাল একতালা ৷ 

(শ্রীচরণে ভাব, একবার, গা ভোৌল হে অনস্ত ) দাশরথি ॥ 

বেচে থাক্রে প্রাণপুতুল আমার জিতেন উপেন্দ্র, 
ছুই ভাইয়ে স্থখে রয়ে ভোগ কর চিরানন্দ । ১ 

তোদের বাণী কাঁণে শুনি, জুড়াই যুগ শ্রুতিরন্, 
সে বাসনা, পুরিল না, হলাম কাল-কর-বন্ধ । ২ 
হও, শৈশব হলে অতীত, স্ুশিক্ষায় স্ুপপ্ডিত, 

যৌবনেতে বশীভূত, কর ষড়রিপুসঙ্ৰ । 
শিষ্টাচারে, সমাঁদরে, পাল স্বজন অন্তরঙ্গ, 

ধন্মে মতি রেখো স্থিতি ভাব হরি পদারবিন্দ । ৩ 

হেরিলে দীন বয়ান, কাদে যেন তোদের প্রাণ, 
ছুঃখীরে করোরে দান পাবে অতুল আনন্দ । 

না যায় ফিরে, অতিথিরে, অন্নে তৃষে। অতিথিরৃন্দ, 

রাম মলে যথাকালে দিও গয়ায় গিয়ে পিগু ॥ ৪ 

হায়রে এ মধুমাসে, সকলে আনন্দে ভাসে, 

আমার কপাঁল দোষে, হ'ল ইলাঁহল ইন্দু। 
আটা”শ দিনে ত্যজি প্রাণে কোথ! গেলিরে উপেন্দ্র, 
পিও দিবি ভেবেছিলাম আমি দিলামিরে তোর পিগু ।৫% 

** ১৩০৩ সালের ২৮ চৈত্র শুক্রবার প্রাণৌপম পৌত্র উপেন্দ্রনাথের 

স্বাদশ মাঁস বয়সে মৃত্যু হওয়ায় এ দিন স্মরণার্থে এই পঞ্চম অস্তরা যোজিত 
হইল। 



. শরতুম পরিশিষ্ট । ১৭ 

১১৫ নং । 

রাগিণী ললিত বিভাস ।-_তাল একতাল! 1 

£ শ্রীচরথে ভার, একবার, গা তোল হে অনস্ত ) দাশরখি। » 

বলিবরে আর কি অধিক প্রাণাধিক ছুর্গানন্দ, *% 

প্রাণ স্থরেনে অনুজ জ্ঞানে দেখে! যেমন সদানন্দ । ১ 

শোকাঁনলে দিল জ্বেলে হৃদে ক্ষীরোদ উপেন্দর, 

কিসে নিভাই, গতি ত নাই, বিনে কানাই-পঞ্জারবিন্দ | ২ 

দিলাম তোঁরে ছুটী ভার, মানবে'কররে প্রচার, 

সঙ্গীত-কুস্থম আমার বিরহিত' মকরন্দ । | 

ছাপাঁইবে বিতরিবে গানে জ্ঞানী গুণিবৃন্দ, 

পঞ্চভূতে তনুপাঁতে দিও গয়ায় গিয়ে পি । ও 

অন্তিম বাঁসনা হেরি, নৈমিষ দ্বারকাপুরী, 
চন্দ্রনাথ, €গাঁদাবরী, কাবেরী সেতুবন্ধ । 

ত্র্যম্বকে, নাসিকে; নীলগিরিতে, উপেন্দ্র, 

সেই সাথে বাদ সাধে বুঝি রামের ভাগ্য মন্দ । ৪ 

রা রারীরিরারিটরিরিরিটিতি রা রিটা রর রিনি 

* শ্ীমান্ ছুর্মানন্ ও সদানন্ব উত্তম্বে প্রাণীপেক্ষা প্রিয়তর ভাগিনেয়। 

উভয়েই শিশুকাঁলে মাতৃহীন হইয়। বোয়ালিয়াতে অবস্থিত থাকিয়া শিক্ষারকর্ধ্য 

সম্পাদন করে। জোষ্ঠ, ছুর্গানন্দ বি, এ, পাঁশ করিয়। ও কনিষ্ঠ সদানন 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইমা উভশ্মেই এক্ষণে নাটোর মহাঁরাঁজের উচ্চ 

ইংরাজী বিদ্যালয়ে সযশে শিক্ষকতা করিতেছে। 
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১৯৬ নং । 

রাগিনী সিন্ধু ভৈরবী ।-_-তাল আড় কাঁওয়ালী বাঁ ঠূংরী । 
(সাগর সঙ্গমে ) গানের সুরেএ 

যুড়ি যুগল পাণি, প্রার্থনা শুলপাঁণি, কর সকল বাঁণী উদয়ের, % 
অভেদ হর-হরি,কেন ব। ভেদ হেরি, কুমত্তি হর হরি এ দীনের । 

মিলিত হরি-হর, কিরূপ মনোহর, নিভ রজতগিরি নীরদের, 
আধে বাঁঘান্বর, আনাধে পীতাম্বর, কমলদল ছ্যুতি চরণের | ১ 

শঙ্কর কমল জীখি, উভ্বয়ে যেন একি, নেহারে মন আখি এরামের, 

অস্তিমে প্রীধর হর গঙ্গীধর, যাঁতন! দণ্ডধর কিস্করের | ২ 

্রীমান্ রাঁজেক্দলাল আচার্য্য প্রতি ॥ 
১১৭ নং | 

“ রাগিণী ললিত বিভাস।--তাল একতালা । 

( শ্রীচরণে ভার ), দাশরখি ূ  

কর দিয়ে শিতর, আশীষিরে, প্রাণপ্রতিম রাজেক্্, 

মনোঁরথ, অবিরত, পুর্ণ করুন গণেক্দ্র। ১ 

পাঠে রত, রও সতত, পাঁও নিয়ত উপাধিবৃন্দ ; 
হও জ্ঞানী, ধনী, মানী, নর-নয়ন-আনন্দ | ২ 
স্থখে চিরজীবী থাক, সদ ধর্মে মৃতি রখ, 

আপন সমান দেখো নিরুপায় প্র ণিরুন্দ, 

সযতনে, পাল দীনে, পোষ্যজন্ে আতুর অঙ্ক, 

ভ্রাতৃভাবে, দেখো! যবে, হবে পিতৃহীন স্থরেক্দ্। ৩ 

*' সঁপুরানিবাপী' শ্রদ্ধেয় 'ভ্রীযুকজ্জ বাবু' উদয়নারায়ণ ভাঁছুড়ী মহাশয়ের 
পরিশিষ্ট প্রকাশিত মৎপ্রতি উক্চির প্রত্যুত্তর । 
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পূজ পুজ্য পিতা-মাতাঁয়, সেব সাহিত্য কবিতীঁয়, 
পিবে বঙ্গবাসী তায়, তব-যশ-মকরন্দ। 

বুঝি সে দিন, দেখিবে না দীন, রামজয় ন্ভাগ্য মন্দ, 

গিয়েছে দিন হয়েছি দ্রিনকর-স্থৃত-কর-বন্ধ | ৪ 
ক সপ উহা 

শ্রীত্ীমতী রাণী মনোমোহিনী দেবীর প্রতি 
গায়িকার উক্তি । *% 

১১৮ নুং। 

রাগিণী দেবগিরি ।--তাঁল টিমে তৈতালা। 

(চেয়ে দেখ কে কাল) মধ্ুকাণ। 

শ্ীগোবিন্দপরায়ণী, ধন্য পুণ্যবতী রাণী, 
ভ্রীমতী মনোমোহিনী, অনন্ত-দীনপালিনী | ১ 

' খনিয়। গোবিন্দসঞ্জার, বারি দানে প্রাণিনিকর, 

বাঁচালে তূষিলে অমর, ' খোষে বঙ্গ চস যশ-ধ্বনি ।*২ 
তুলনায় অতুল কীর্তি, আপনি উঠিয়া তুলে, 
আত্মদেহ সম হেম, রজত তুলিয়া তুলে, 

বিতরিলে শহাতুলে, স্থপণ্ডিত দ্বিজকুলে, 
ভুলিবে না কেহ ভুলে, যাবৎ নিশ! দিনমণি | ৩ 

অদ্ধ বর্ষ ব্যাপি ম! গ্লো,* শুনিলে ভারতকথা', 
ভারতে গাইছে সবে, ভারত-প্রতিষ্ঠা-গাথা, 

অগণন দ্বিজগণে,* অন্ন জলে হেমদানে, 
সন্ভোধষিলে ধনে দ্রীনে, ধন্যা। সুদীন-জননী | ৪. 

* ১৩০৫ সাল, ঝুলনযাত্র! উপলক্ষে 4 



৯১৬ সঙ্গীত-কুসুম | 

মন্ড্রিশ্রে্ঠ গিরিধরে, এ মহা উৎসব কালে, 

হায় কাল পুর্ণ হেতু, গ্রাসিল করাল কালে, 
গিরীশ ও পঞ্চাননে, সমাঁপিল স্তনে, 
সে উৎসব স্থযশের সনে, ছুজনে বহু বাঁখানি। ৫ 
কুমার যিনি কুমার, স্থরেশে হরে শমন, 
যার তরে বঙ্গবাপী, সবে শোকাকুল মন, 

আনিল। নরেশ কুমারে, রূপে যিনি জিনে মারে, 

রাখি রাঁজাঁসন ;পরে, স্থখে যাঁপ দ্িনযামিনী । ৬ 

প্রার্থনা গোঁবিন্-পদে,' করে দীন মনসাধে, 

রাণী মাত, চিরজীবী, থাকুন গোবিন্দ-প্রসাঁদে, 

পূর্ণ পৃত মনক্ষাম, হউক তীর অবিরাম, 
পাঁরে যেতে পাঁয় যেন রাম, গোবিন্দ-পদতরণী । ৭ 

শ্ীত্রীমতী রাণী হরিমণি €দবীর প্রত্তি গায়িকার উক্তি। 

১১৯ নং। 
€ চেয়ে দেখ কে কাল) মধুকাণ। 

হরিপদপরায়ণী, ধন্য পুণ্যবতী রাণী, 
শ্রীপ্রীমতী হরিমণি, অগণ্য-দীন-জননী | ১ 
স্বরথে দেখিলে বাঁমন, *সংযমনিপুরী, গমন, 

হবে না লবে না জনম, ম। তব পবিত্র প্রাণী । ২ 

দীন প্রতি, দয়াবতী, তব সম,কে আছে আর, 
অন্নজল ধনদানে, পাঁলিছ জীবন সবার, 

অকাতরে মুজ্করে, দীঁন্ কর্ছেন দ্বিজ-করে, 
প্রীর্ঘন তাই যুক্তকরে, চিরজীবী রন্ আপনি । ৩ 



১ম 

» শুঙ্গম পরিশিষ্ট । ১১১ 

শুনিয়! হুখ্যাতি ম। গো, আসি মহাদেবপুরে, 
প্রীর্ঘন। শ্ীপদে যেন, দাসীর বাঁসন! পুরে, 
আদি ম। প্রতি বরষে, এই বাঞ্কা অবশেষে, 
গাবে যশ বঙ্গদেশে, চিরদাসী সৌদামিনী | ৪ 
হবে মনোরম রমা সমা, ঘরে বৌরাণী মা মিলে না, 
তার উপমা, উভে যেন তনয়] মা, 

রূপে গুণে অনুপম, কুমার কুমার সম, , 
হরিপদে চায় রাম, চিরায়ু হউন তিনি । 

তরকারি নাশ 

বোয়ালিয়। ধশন্মনভ। প্রতি | 

বিদায় । 

১২৯০ আং । 

বোয়ালিয়া-ধন্মসভ। ! স্জিয়া৷ তোমায়, 
সেবিয়াছে সযতনে । (ভুত যথা মায়) 

পুরবন্মহাত্সাথণ ; হৃদয়ে তোমার 

হয়েছে বেদান্ত, সাংখ্য ম্যায়, দরশন, 

ত্ঘৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, বেদ, ব্যাকরণ, 

আয়ুর্বেদ আদি নান! শাস্ত্রের বিচার ; 
ভারতপুজিত ঘত বুধ-সমাগমে ; 
প্রতি বর্ষে; পঁয়ত্রিশ বর্ষ ব্যুপী ক্রমে । 
গিরি-গাত্র হতে ঘথ। প্রত্রবণ বারি, 
বাহিরিয়া পড়ে ধরাতলে, নিরমল,' 



১১২ 

্য়। 

সলীত-ফুুম 

প্লাবিত করয়ে দেশ ; তেমতি মা তব 

হৃদয়-নিঃস্যত ধন্ম-কীত্তি-বারি-আ্রোত 

পবিত্রিয়। বঙ্গভূমি প্লাবিছে ভারত, 
সেবিয়াছে, সত সম দাস বহু দিন । 

জনমপত্রিকাঁরপে গে! হিন্দুরঞ্জিক! ! 

হেরিয়াছি, সেবিয়াছি সহি বহু ক্রেশ, 

সাঁজা”তে স্থতন্ু তব; বিবিধ ভূষণে, 

যতন কুরিনু বহু, ,ছায় ক্লান্ত এবে। 

জীর্ণ তনু-তরী মম ভবসিন্ধু-জলে, 
ডুবিবে অচিরে, ডুবে যথা ছিদ্র ঘট । 
বিদার মাগিনু তাই ফ্ৌৌোহাকার পে, 

, বিষ্ঠা, মুত্র কুস্থম, চন্দন, ধন্যবাদ, 
ধিকারে সমান ভাব যে মহা, শয়নে 

জ্ঞান হবে ; জে শয়ন*নিকট.আমার । 

হরি স্মরি তাজে তনু এই আকিঞ্চন ; 

আশীষ মা! নমে পদে রাম অকিঞ্চন। 



ঃপ্রথমণ্পত্বিশিষ্ট । | ১১৩ 

(গ) রচয়িতার প্রত্তি অন্তের উক্তি । 

( পত্রাষ্ট ককা ব্য-প্রণেতা-কর্তৃক রচিত মৎ্প্রতি 
ত্রহ্ষপুজর নদের উক্তি )। 

১ নং। 

রাগিণী ললিত ।--তাঁল আড় । 

এস এস ভক্তবর বস মম তট-সদনে | » 

ংসাঁর-বাসনারাশি ফেল নাশি,, 

যোগের জানে । ১ 

এ যোগে স্লান করিলে, জীবগণ অস্ত কালে, 

সাষুজ্য পায় কুতৃহলে, আমার পিতার সনে । ২ 
যজ্ঞ-বিবর্জিজিত কলি, তাই বাছ! তোরে বলি, 

হয়ে সদ! কৃতৃহলী, ভ্রমণ কর তীর্থ স্থানে । 
না হল ব1! ধাগযোগ,'হধে যবে এমন যোগ, 
করিবে মনঃসংষোগ, আসিবে অবগাঁহনে । ৩ 
তুমি বস ! অবিরাম, জপ কর হরিনাম, 

পরিক্ষার,পরিণাম, করিয়াছ নিজ গুণে। 

আপন! উদ্ধার তরে, শঙ্কা নাহি ভেবো না রে, 

যাঁবে চলে ডঙ্কা মেরেঈফাকি দিয়ে সে শমনে | ৪ 

এ যোগে আমার ঠাই, আসিতে সঙ্গতি নাই, 
অন্িক! কীদ্িছে তাই, সদাই বিষপ্ন মনে । 
তলে জন্য বৎস»! তোমারে, বলি আমি যত্ব করে, 

পৃত কর গিয়া তারে, স্বপধিত্র আলিঙ্গনে । ৫ 

১৫ 



১১৪ সঙগীত-কুপ্ুম | « 

পত্রাষ্টককাঁব্য-প্রণেতা অন্থিকাঁচরণ ভট্টাচার্য্য 

কর্তৃক মত্প্রতি । % 

২ মং । 

রাগিণী ললিত 1-_-তাল আড়া। 

যে ধন দিয়াছ গুরো ! নাহি তাঁর রত্বাকরে । 
ধরিয়াছি শিরে(পরে, অনুল্য ধন পেয়ে করে। ১ 

ধরাতে করিলে যতন, খনিগর্ভে মিলে রতন, 

কিন্ত গুরো ! তোমার এ ধন, সাধন বিনা পায় নরে । ২ 
কুস্থম নহে রতুখালা, যে পরে তাঁর ক আলা, 
পাপ-আধাঁরে উজালা, করে এ রত্বের তরে । ৩ 
কবিতা-কুস্ত্রম-স্থগন্ধে, ছিন্ু মনত মনাঁনন্দে, 

আলার এই রত্রবৃন্দে, কল্পে পাগল অন্বিকারে | ৪ 
িড্টিি 

বাবু পূর্ণচন্দ্র গৌঁনাঁনী কৃত | + 
9 আহ | 

রাগিণী টোরী ভৈরনী ।-_তাল কাওয়াী | 

(দিনে দিনে দিন সরাইল ) স্ুরে। 

(মনঃ) আর কেন বৃথা 'সময় হর। 

গেল কাল, এল কাল, বিষয়বানন1 পরিহুর । 

বিষম এ মায়াজাল, ঘটালে কি জঞ্জাল 

চিনিলে না কে অবপন পর, আপন €কবল পরাঁৎপর ; 
পপ পিসি তীপিসপিপপ 

্ অন্গুরোধে প্রকাশ কর! গেল ।-- প্রকাশক । 



,& পর্ষদ পৰিশিষ্ট । ১১৫ 

। এ ভব-কারাগরে, আপন ভাবিছ যারে, 
তাঁরে ভুলি ভাঁব মুরহর । 

ধন জন পুত্র দাবা, কি হবে এ সবদ্বারা 
জান নাকি সকলই নশ্বর ; 
তাই রলি সদা হরি স্মর; 

(যিনি) ভবের কর্ণধার, ভজিলে হবে উদ্ধার, 

(যিনি) রোগ-শোৌক-পপি-তাপ-হর ।, 

রলনী বশ ন! হায়, এ ভু?ঃখ কহিব কায়, 
বলিতে চাঁহে না!গীতান্বর * | 

হও পুর্ণ রামের কিন্কর ; (নেথা) 
শুনিয়ে হরির গাঁন, সফল শরীর প্রাণ, 

জ্ুড়াইব কর্ণরূ্র | 

বাবু উদম্ম নারারণু ভাছুড়ী কৃত 
৪ নং। 

(১) রাগিণী ছায়ানট 1--তাল তেতাঁলা। 

ধন্য হে! রাঁমজয় ! হউক তব জয়, করিলে যম জয় ঘতনে, 

যাইবে শিবপুরে, অশিব নাশি পরে, স্বজনে আসিব বলে মরণে । 

স্থাপিয়ে মৃত্যুপ্তী়, করি এ প্লৌক জয়, করিলে রামজয় তুলনে, 

সজীব ম্ৃত্যুগ্জয় হেরিবে ম্বৃত্যুজয়, নিয়ত মত্ত্যজয়-ঘোষণে। 

এরা 

ছা? 
১ 

পা ০ পপ পাপ স্পা পাচ 

* অশেষ গুণালঙ্কৃত মহিমান্বিত বঙ্গ-কবিকুলতিল্লক স্বধর্মনিরত-- 

শ্রীযুক্ত বাবু রাঁমজয় বাগছী মহ্াশর সমীপেষু 1 

মহাত্মন্ ! | 
সৎকীর্ভির পুরস্কার কি আছে জানি, না, না দিয়াও নীরব থাকা কঠিন, 

ন্তরাঁং মহাশষের গুণে নিতান্ত 'বাধা হইয়া আমার মন অগ্য উপহার দিতে 



১১ সঙ্গীত-কুক্ুজ | «, 

নিদানে সে ঈশান, পাবে তার নিশান, 

আছে খোদ। পাষাণ-নিশানে, 

অন্তিমে দামোঁদয়, বিশ্ব যাহার উদর, হেরিবে দুর নীর নয়নে । 
তবে কি সন্দ তায়, কি জরাসন্ধ হয়, নন্দী জয় বিজয় মিলনে, 

বিভাগে কিবা ভয়, উদয় ভব ভয়, যাবে ত সে যুগল চরণে । 
পপ 

৫ নং। 

(২) ইমন কেদীরা ।-__তাল খ্রপদ ৷ 

গাঁও সুখসঙ্গীত সঙ্গীতকুস্থম-কুম্মমরস রসন1 বিলাঁসে, 

গাঁও প্রসন্নমুখে হে প্রসন্ন ! মন্দাকিনী পিক কলক 
মিলন সহ বিলয় প্রকাশে । ১ 

কর সবে মুগ্ধ, দগ্ধ মনোমন্মথ, উন্মাঁথি বিষয়-স্থখাশে, 
গাও রামনাম রামজয় কবিজন.ভৈরব ভারবি উদয় সকাশে।২ 

প্রস্তুত হইল । সংবাদপত্র-স্তত্তে দেওয়া খীবন্ধার্দি অনেকেরই অপঠিত এবং 

বারেক পঠিত হইলেও আর তাহ! পুনরুদগীত হয় ন1, বিবেচনায় মতকুত 
শীতোদয়কৌমুদী হৃদয়ে যশঃসঙ্গীত উপহারের চিহ্ন স্বরূপ অস্কিত রাখিলাম। 

প্রেরিত সঙ্গীত হুইটী সুগাযর়ক দ্বারা শ্রুত হইয়া আমাকে ্ধী করিবেন। 

নিবেদন ইতি, সন ১৩০৫ সাল, তারিখ ২৭ মাঘ । 

নিবেদক, 

( সাক্ষর ) শস্ীউদয় নারায়ণ ভাছুড়ী। 



১ প্রথম পরিশিষ্ট । ১১৭ 

৬ নং। 

রাগিণী বেহাগ ।--তাল একতালা । 

জয় রামজয় ধন্য । 

কি শক্তি আমার বণিতে তোমার, 
গুণ-রাশি আমি অতি জঘন্য । 

অক্ষয় কীর্তি প্রচার করি রাজসাহীতে, 

রাজসুয় সম ঘোষণ। বারা'তে, 

ধন্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফল লভিতে, 

কে আছে হে বল তব সম অন্য। 

স্থাপি ম্ৃতুঞ্জয় কল্লে মৃত্যুঞ্জয়, 

ষড় রিপুগণ হলে। পরাজয়, 

যত সদাশয় বলে রামের জয়, 

স্থরে করে জয় হইয়ে প্রমন্ন। 
ভব পার হতে বেঁধেছ হে ভেলা) 

কাগারী তোমার হয়েছেন ভোলা, 

যত্বে কোলে তুলি নিছে গিরিবালা, 
শমনের করে নও হে বিপন্ন । 

পাপী তাগী জনে উদ্ধার কারণে, * 

'এনেছ মনে সে ভক্তি শ্রদ্ধা গুণে, 

সদয় হয়ে দীনে তরাও.দিনৈ দিনে, 
উমেশের সম করিরে হে মান্য । 



সঙ্গীত-কুর্খীম। « 

বলো! হে মহেশে এ কুক্সিণীদাসে, 

ছিন্ন করি যেন মায়াদি-মোহ-পাঁশে, 
জ্ীচরণ-পাশে স্থান দিতে শেষে, 
না ভোলেন ভোঁল। হইয়ে ক্ষুপ্ন। 



দ্বিতীয় পরিশিষ্ট । 

ক। সঙ্গীত-কুস্বম ( ১ম খণ্ড) সম্বন্ধে অভিমত । 

নং ১। 

পরম পুজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী 
মহাশয় শ্রীচরণেষু। 

আপনার রচিত স্ঙ্গীত-কুনুম সাদরে এবং ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিলাম । 

যেদিন আপনার রচিত গান প্রথম শুনিয়াছি সেই দিন হইতেই আপনার 
উপর যাঁর পর নাই ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে; এবং রচঙ্সিতাকে দেখিবার 
জন্ত লালাফ়িত হই, গুভদর্শনে ততোধিক ফল পাইয়াছি এবং আমার ভক্তির 

প্রতিশোধ, আপনারও যে জ্সামার উপন্তু অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ আছে, এই 
সঙ্গীতগ্রন্থ উপহার তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। আশীর্বাদ করুন যেন পক্ক্রমে 
কর্মভূমে কর্্পপাশ কবে নাশিব” এবং যেন মনের সহিত বলিতে পারি থে 
প্ছর হে হর তনয়-ব্রিতাপ ত্রিতাঁপহারি”। *গানগুলি বড়ই স্থুললিত হইয়াছে 

এবং হৃদয়ের পরিচায়ুক । উহা! ভক্তের হৃদয়ের ধন, জ্ঞানীর তত্বজ্ঞান উদ্দীপক 

এবং কনার কর্ম উদ্দীপক । পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়াতে আস্থাবান্ 
ব্যদ্ধিমাত্রেরই বড় উপকার হইব্& আপনি সাধক ও ভক্ত, ভগবানের 
ক্কপাযস এই প্রকারে জীবের উপকার করিতে থাকুন । ইতি। সন ৯৩১। 

২*শে মাধ। 

আশীর্বাদাঞাজ্কী । 

(স্বাক্ষর) আনন্দগোপাল সেন। 
(*পৌঁ্টাল উন্স্পেক্টর ) সাড়া. 

উইকেট 



্. সঙ্গীত-কুম্থম 1 

নং খ। 

পরম পুজনীয় প্রীযুক্ত বাবু রামজর় বাগছী 
মহাশয় শ্রীত্রীচরণকমলেফু। 

আপনার ন্নেহোপহার “সঙ্গীভ-কুস্ম” পাইয়া! পরম আহলাদিত হুইয়াছি। 
ছুঃখের বিষয় এই, সঙ্গীতবিদ্যান্ব আমার পারদর্শিত নাই, সুতরাঁ আমার 

নিকট এ পুস্তকের সদ্যবহার হওয়ার আশা কম। তবে গানগুলি পড়িয়ঃ 
বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। অধিকাংশ সঙ্গীতের রচনা ও ভাব বড়ই 
মধুর হুইয়াছে। নানাবিধ বিষয়ে গান রচিত হইলেও সকল গানেরই সঙ্গে 
সঙ্গে প্রমার্থবিষয়ক উপদেশ ও ইীত থাকার পুস্তকখানি ছ্বারা সমাজের ' 
বিশেষ উপকার হওয়ার আঁশ! করা যায়। খাহারা! গানের "গ+ও জানেন না, 
তাহাদিগেরও এই পুস্তক এক একবার পাঠ করা উচিত। আমার বিশ্বাস 

এই পুস্তক পাঠ করিলে অনেকেরই চৈতন্োদয় হইতে পারে। নিবেদন ইতি। 
সেবক 

স্বাক্ষর) পুর্ণচন্দ্র গোস্বামী । 
বোস্বালিনা, কুমার্পাড়। । 

নং ৩। 

আমি গীতিপ্রফুলঙৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, রাজসাহীয় প্রধিতনামা 
স্ৃবিজ্ঞ মোক্তার শ্রীধুক্ত রামজন় বাগছী মহাশয়ের বিরছিত “সঙ্গীত-কুস্ম* 

নামক গ্রন্থখানি উপহার প্রাপ্ত হইক়্াছি। গ্রস্থগ্রথিত সঙ্গীতনিচয় বাস্তবিকই 
ক্কগর্ধি ফুজুমের তায মনঃপ্রাণবিমুগ্ধকর, হইয়াছে। কবি সঙ্গীত-রচনায় 

যুগপৎ ভক্তি ও দ্বদেশপ্রেমিকতার পরিচয় দিয়াছেন । তীহার রচিত “হে শিব- 

শঙ্কর সদ্দাশিব, আর কত আসিব” সঙ্গীতটা বড়ই মর্্মম্পর্শা ও চিত্তপ্রসাদক 

হইয়াছে। তন্তি্ প্প্রণাম হে সহম্র-কিরণ”, 4একি অপন্প হেরি”, প্হরি, 
আর ফি এপ সেবিব” ইত্যাদি সঙ্গীতগুলিতেও কন্কির সং ংারবৈরাগ্য ও তস্ব- 

-ক্ঞানেক্স উদ্দীপন! প্রক্কাশিত হইয়াছে। তগবন্তক্ত বাঁগহী মহাশয় পরজন্মো 

: অজের উত্তিদ হওয়াকেও বাঞ্ছনীয় মে করিয়াছেন ; ইহা! অপেক্ষা! তাহার 



দ্বিতীয় পরিলিহ্ট। র 

ভগবদেকপ্রাণভার আর কি প্রক্ুষ্ট প্রঘাণ পাওয়া যাইতে পারে? আশা করি, 
সেই ক্ীরোদশাযী মধুনিনুদেন ভক্তবাঞ্াকল্পতরু হরি, অস্তিষে অবশ্যই ভক্তের 
বাষন! পুর্ণ করিবেন । 

(স্বাক্ষর) শ্ীকুমুদনাথ ঠাকুর । 
পাকুড়িয়! । 

নং ৪ ( 

রাঁজসাহীর প্রধান কবি এবং আদর্শ মোক্তার বাগছী যহাশয়কে আমরা 
কেবল অন্নদাঁতা এবং সাহিত্যসেবক * বলিয়াই জ্নিতাম, কিন্ত এখন 

দেবিতেছি, তিনি সঙ্গীত-রচনাতেও সিদ্ধহস্ত । তিনি উৎসাহ দিক্না যাহাদিগকে 
বাগ্দেবীর সেবায় নিধুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই যৌবন- 
দশায় বার্ধক্যপ্রাপ্ত, সাহিত্যের নাম শ্রবণে বিরক্ত। কিন্তু এই মহাপুরুষ 
বুদ্ধবর়সে আছিও রাজসাহীর সাহিত্যমণ্ডলে শিক্ষকস্থানীয়, আজিও যৌবনো- 
চিত উৎসাহের সহিত দাহিত্যসেবায় নিযুক্ত । এমন দৃষ্টীস্তেও আমাদের 

শিক্ষা হয় না। আমর! কি গানুষ ? 

সংগীত পড়িয়া তাহার গুণাগুণ শবচার কর! অসম্ভব, ইহারণ প্রক্কত 
[বিচারের যে উপায়, ছুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আঁমাদেযী আয়ত্ব নহে। তবে 
সংগীতবিদ্যাবিশারদ কিন্নরকণ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু রোহিণীনন্দন সেন মহাশয়ের নাঁমে 
ঘখন ইহার উৎসর্গপত্রখানি লিখিত হইয়াছে, আর তিনিও যখন ইহার যথেষ্ট 

প্রশংসা করিয়াছেন* ভধন ইহার উৎকর্ষ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাঁফিতে 
পাঁরি। উপসংহারে যে দ্বাদশটা ছত্রে প্রস্থকাঁর আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা 
পাঠ করিলে অশ্রসংবরণ হয় না।, 

শ্রিক্ষাপরিচর | 



ক বজীত-কুন্ুদ 1... 

| নং ৫। 

পপত্রাষ্টক কাব্য” প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত অদ্থিকাঁচরণ ভ্ুষ্টাচাধ্য 
মহাশয়ের মত । | 

পুস্তকখাঁনি পাঠ করিয়া পরম কৃতার্থ হইয়াছি। গাঁনগুলি পাঠ করিবার 
লময় বামপ্রসাদ, দাশরথি প্রভৃতির রচনা! বলিয়! ভ্রম হয়। মূলকথা পুস্তক- 

খানি উচ্চদরের হইয়াছে । এই ঘোর ধর্মবিপ্রবের দিনে আপনার ঈশ্বরবিষয়ক 

শলীতগুলি অবসন্ন বাঞঙ্জালীহদয়ে মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিবে সন্দেহ নাই। 

নিঃশ্বার্থভাৰে যদি আপনার গীতগুলি গাইয় ঈশ্বর উপাঁসন! করা৷ ঘায়, 
তবে রামগ্রসাদের মত,মায়ের প্রিয় পুভ্র হইতে কয় দিন লাগে? ও 

, আপনার গীত সকল বিষয়েই রচিত, কোঁন বিষয়েই ফীঁক পায় নাই। 

রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি গীতগুলিও উত্তম হইয়াছে, ইহার মধ্যে 

আমি নিয়ে কতিপয় গীতের নীম উল্লেখ করিয়। পত্রের উপসংহার করিতেছি। 

আপনার গানগুলি পূর্ব্ব মহাঁজনগণের গীত হইতে কোন অংশে কম নহে। 
একটী কথা, কলিষুগপাঁবনাবতার শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে গীত অতিশয় কম আছে, 
ভরস! করি এ সম্বন্ধে কতকগুলি গীত রচনা করিবেন। 

আপনার শাল রেফারের দয, হি কি,তাহারি মিলে, সভ্য কেবা' এই কথা 
প্রসঙ্গে, ৬৬, ৬৩, ৬০১ 4৯, ৫৮১ ৫৭, ৫০, ২৪ নম্বর ইত্যাদি গানগুলির রচনা 

বড়ই উচ্চ দরের ও মধুরভাঁব পূর্ণ। অপর 'অপর গীতের ও ভাব মধুর, 
বিশেষ বিচার করার শক্তি এ অধমের নাই | সর্বশেষে,--( উপসংহারে একটী 
স্নীত ছিল, তাহা ১ম পরিশিষ্টে যৌজিত হইল-নং ২।গ)। 

নং ৬। ' 

“সংগীত-তত্ব” প্রণেতা! শ্রীযুক্ত রক্ষাকর মৈদ্বের মহাশয়ের অভিমত । 

মহাশয়ের প্রসাদি “সঙ্গীত-কুন্ুম” পাইয়াছি।, দেখিলাম সংগীতপাঙ্গের 
অনেক রহস্ত উত্ভেদ কমিয়ূছের, গানঁলিতে ভক্তিমার্গের অতি সুন্দর 
বিকাশ হইয়াছে, এবং বিবেক বৈরাগ্যের পথ দেখাইতেও বন্ধে ক্রি করা 
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হয় নাই। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, প্রীরূপ ভক্তি ও বৈরাগ্যের্র ভাব উদ্দীপক 
সঙ্গীতের তীব্রতর ঝাঁজ সহা করিতে পারে, সংসারে এরূপ লোকেরই দিনদিন 
অভীব হইয়া ধাইতেছে। পুরাকাঁলে শুদ্ধ পরব্রহ্দের উপায্ুনারূপ বেদশান্তের 
কঠোরতা কালক্রমে, লোক ধারণা করিতে না পারায় যেমন মুনিকা লোকের 

পরকাল চিত্তা করিয়া পুরাণাদি মৃছু মধ্যম শাস্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, 

প্রন্বপ সঙ্গীতশান্ত্রেরও ভুয়রেণ, হিন্দোল, মালকোধ, দীপক, ্রীরাগ প্রভৃতি 
প্রথর রাগরাগিণীর স্থলে যেমন লুম্, বিঁঝিট, বারোঁয়া প্রভৃতি চুউকী রাগিণীর 

অধিকার লাভ করিয়াছে, এবং ব্রহ্মতাল, কুদ্রতাঁল, বিষুতালের আসনে যেমন 

আঁড়া, আড়খেম্ট!, ঠূংরী তালের অধিষ্ঠান হইয়াছে, তত্র কঠোরভাঁবাপন্ন 
লংগীতের স্থলে যোধিৎক্ঠবিনিঃস্ত , পৈশাচিক (প্রমরসাত্মক সংগীতের 
সৃষ্টি ব্যতীত সঙ্গীত শান্ত্রকে সজীব রাখ। একরূপ ক্কাসাধ্যসাধন বলিক্সাই বোধ 
হইতেছে । তবে সংসারের ভাল মন্দ সমুদয় দ্রব্যই ধেমন কালের আবর্তনে 

একবার একবার চক্ষুর্গোচর হয়, তন্রপ আপনার এই অযৃতবৎ সংগীতগুলি 

একদিন না একদিন অবশ্তই জ্ঞানপিপান্থ লোকের তৃপ্তির শাস্িগ্রদ হইবে 
সন্দেহ নাই। ঈশ্বর আপনাকে মনোগত ফল প্রদান করুন্ত এই প্রার্থনা 
করি। গান লেখার অধ্যবসায়ে ক্ষান্ত পাইবেন না। আপনার দ্বারা ধর্ম 
বিষিয়ে মহৎ ভাব সকল প্রকাশ.পুইকে, প্রত্যাশা হইয়াছে । 

০ 

নং ৭। 

শ্রীযুক্ত কুমার গিরীন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাহুরের পত্র। 

আপনার প্রেক্ষিত সঙ্গীতকুন্্মীকতকাংশ পাঠ করিলাম। ভরসা করি 
ভাবুক মাত্রেই প্রসংশা করিবেন। ইহাতে অনেক ভাব আছে, পুর্ব কথা 
শরণ হইলে, হৃদয় শোকে সতিভূত। আর কি লিখ্বি। 

(স্বাক্ষর) গ্রীগিরীন্দ্র নারায়ণ দেব । 

নাটকে তেজরহীয, , 



সঃ সলীতি-কুন্ুছ |, 

নং ৮ । 

বিপ্র বোয়ালিয়া নিবাসী কবি-_্রীযুত কুমুদজ্্ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মত | 

প্রেরিত উপহার “সঙ্গীত-কুস্ুম” সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজকে ক্কতার্থ বোষ 
করিতেছি। আপনার সার সাহিত্যসেবক সুকবি আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে 
এই উপহার প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন ইহ! পরম সৌভাগ্যের বিষয় । অনবকাশ 
জন্য পুস্তকের আগা গোড়া দেখিবার স্থযোগ হয় নাই। তথাপি যতটুকু 
পড়িগ্লাছি, তাহাতেই আপনার কবিত্বশক্তির প্রতিভা দেখিয়াছি। আপনার 
অধ্যবসায় নিজ্জাব বঙ্গবাঁসীর শিক্ষার স্থল। 

চি 

নং ন। 

সঙ্গীতবিদ্ভ/ ষে আমাদের হিশেধরূপে শিক্ষণীয় ও আলোচ্য বিষয়, তাহাতে 
কোন সন্দেহ, নাই । সষাজমধ্যে বিশুদ্ধ সংগীতের আলোচনা ঘত হইবে) 
সেই পর্ধিমটণে উহার কল্যাণের আশা করা যায়) ইহা মানবজীবনের কষখ- 
তৃপ্তিকর বালসুলত ক্রিয়াবিশেষের +্চায় অকিঞিৎকর নহে, সম্তাবযুক্ক 
সঙ্গীতপরস্পরা যদি স্থব্% গাঁয়কের কে গীত হয় তচ্ছবণে নিতান্ত মূঢ়মতি 

ভিন্ন সকলেরই হৃদয় অনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকে, শ্রোতা এক অনির্বচনীয়, 
অননুভূত সুখ উপভোগে সমর্থ হন্। তাল-লয়-পরিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট সঙ্গীত অনেক 
পীড়িত লোকের পক্ষেও উপকারী হয়, এমন কি সঙ্গীতের 'রোগারোগ্যকারিকী 

শক্তি আছে বলিয়া! বিজ্ষের। স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু লঙ্গীত এত উৎকৃষ্ট 

হইলেও ইহার অযথা ব্যবহারে অর্থাৎ কুছ্বানে যাইয়া অসৎ লোকের সঙ্গে 

মিলিয়া অসপ্ভাবযুক্ত সঙ্গীতের আলোচন! হইলে, মানুষ নিশ্চয়ই অধঃপতিত হয় 

এবং তাহার হৃদয়নিহিত উৎকৃষ্ট গণ সকল আর বিকাশমান হইতে পারে লা, 

সুতরাং সে গুলি চিরনিদ্রিতই থাকিয়। যায়। বর্তমান সময়ে শিক্ষিত 

লোকদিগের দধ্যে সঙ্গীতের কিন্তু কিছু চর্চা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং 

ধর্ম ও নীতিপুর্ণ উৎরুষ+দঙ্গীতাঁবলীর"এখন বিশেষ প্রয়োজন হইয়া! উঠিয়াছে ই 

স্থনীতির পাব, ধর্থেত ভাব সঙ্গীতনূপ উৎকৃষ্ট উপারছার! হিনি সমাজষখে 
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প্রচা্ধ করিতে পাবিবেন, তিনি যে সহদয় ব্যক্তিগণেক্ষ ধন্তবাদার্হ হইবেন, 
ইহা বলা বাহুল্য । সঙ্গীতকুদ্দেকর প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাঁবু রামব্জয় বাগস্ী 
মহাশয় সাহিত্যজগতে '্সপর্সিচিত নহেন। ভগবতকপাঁয় একাধারে তাহার 
নেক গুধ বর্তমান, রহিয়াছে । তীহার সমব্যবসায়ী ব্যক্তিগণেষ্ম মধ্যে 

তাহার মত দ্বিতীয় একজন এ সহরে কেন, বৌধ হুয় অনেক স্থলেই কম ছৃষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা! । কঠিন্ন জটিল ও নীরস বিষয়সমূহের মধ্যে যিনি জীবনের 
দীর্ঘ সময় যাপন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি একজন সুন্দর কবি, স্থলেখক, 

চিত্তাণীল, ইহা! আহলাদের বিষয়) আবার তিনি সঙ্গীতরসঙ্ঞ, ইহা আরও 
আহলাদের কথ।। সঙগীত-কুস্থমের সঙ্গীতগুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে । যদিও 

-€দ সকলের অধিকাংশ প্রাচীন পদকর্তা মহাস্মাগণের সুরের অন্ুকরণেই ক্চিত, 
তথাপি ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে ইহা হইতে "অনেকেই উপকার লাভ 

করিতে পারিবেন। ধর্মমসঙ্গীতগুলি পাঠ করিলে, রচয়িতা ঘে একজন 

তক্ত লোক তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গীতের বিষয়গুলিও যথাযথ- 
্ূপে নির্বাচিত হইয়াছে বল যাইতে পারে। আমি সঙ্গীতকুন্থমের সঙ্গীত 
সকল পাঠ করিয়া বিশেষ সম্তোষলাভ করিয়াছি । পুস্তকের* প্রথমে রাগ- 

রাগিনীর পরিচয় দিয়া গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, শিক্ষার্থীর পক্ষে উহা 
উপক্কারে আসিবে । 

বশ 
(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী । 

রামপুর বোয়ালিয়া । 

নং ১৬। 

ঢাক। জেলার শীক্তাগ্রামন্তিবাসী পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পত্র । 

কবি্বির, 
মহাঁশয়প্রদত্ত কবিতাকুম্থম ও সঙ্গীত-কুম্তুম নামধের কুক্ছমছয় পাইক্সা 

তৎপাঠগন্ধান্ুভবে যাদৃশি *প্রীতিলাভ কন্িলাম, তাহা লিখিঘ্থা প্রকাশ করা 
কৃঠিন। কুস্থুমত্বয় অগ্সকদলে স্থরাজ্িত “উহার ঞ্প্রতিদলই মানবগণের 
ছিদলবাসীর প্রীতিকর ৷ “চিরদিন লদন্ভাবে থাকে কবে কার” এই দলে বে. 
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বৃথা ম্গর্ধে অতঃপর, 

ছুঃখীরে পীড়িতে হ'ও ন। স্বর, 

ঘোরে ফিরে সুখ ছুঃখ বিধি বিধাতার, 

চিরদিন সমভাবে থাকে কবে কাধ 

এই উপদেশবিষয়টা আছে, তাহা! মাদৃশ বয়োবুদ্ধ মানবগণের প্রত্যক্ষসিঙ্ 
বিষয় সুতরাং স্পষ্টতই বল! যাইতে পারে, প্রোক্ত কুনুমত্বয় বঙ্গবাসী ভাবুকজন- 
গণের চিত্তরঞ্কক হইয়াছে সন্দেহ নাই । ইঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করি, কবিবর 
তত্প্রসাদে দীর্ঘামু হুইয়া শ্বরচিত গ্রন্থরত্রসমূহের কিরখে তিমিরমরী বঙ্গভূমি 
সমুজ্জল করুল। 

লিপিরিঞ্সং অষ্টাধিকদ্শশতশকার্ধীয় সৌরশ্রাবণস্য পঞ্চমদিনসম্ভবা ৷ ইতি। 

লেখকঃ ঢাকা -জিলাস্তঃপাতী শাক্তানিবানী 

ভীত্রিলোচন শন্দ তর্কালঙ্কার । 

২ ১১। 

উর্লিখিত পণ্ডিত মহাশর কৃত শ্লোক । 

আয়াতং মম সন্গিধৌ হুস্থষমং পুষ্পঘয়ং দূরত- 
স্তদৃগন্ধস্বন্ুভৃতবান্ পঠদলিন্দু-পেোহভবস্তৎক্ষণাঞ্চ। 
চিত্রং তৎকুসুমদ্বয়স্য তদিদং যপ্রেরকোহগন্ধতাং 

প্রোচে কিন্তু বিমন্ততে বহু সুষ্ধান্বন্তাল্লগন্ধঃ কিম ॥ 

যো ধন্তাত্রদুনাথনামকৃতিনোহভূৎ 'সার্বভৌমাঁৎ সতাং 
মান্াদের্ভবচন্দ্রনামবিদিতঃ পঞ্চাননোপাধিকঃ। 
তৎুন্ুঃ কবিতা ইমা ব্যরচন়ৎ শাক্তানিবাসো মুদা 
শ্রীভৃত্রামজয়াৎ ভিলোচনবটুঃ প্রান্তাদর* শ্রীুতঃ &. 

চে 

ডিবেট 
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৷ দিছ্বুপ্রকিযা উচ্চ ইংনেন্ি বিদবা?লয়ের পঞ্ডিত ৮ খারবচজ মর . 
অফাশয়ের গর । 

যুক্ত বাবু রামজয় বাগছী । 

মক্কার পুর্ব র মবিনয়নিবেদনঞ্চ বিশেষ__ 

মহাত্মন্, আপনি জামাঁকে লঙ্গীত কুক্ছুম দিয়াছেন, আমি দীর্ঘকাল পীর়্িত্র 
থাকায় ভা! পাঠ করিতে পারিক্াছিলাম না। অধুন! দ্বাক্থালাত করিকা 
পুস্তক প্রান্ম আদ্যন্ত পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছি। নেপালদিখীদিবাসী 
কাশীমোহন চজবর্তীর বাচনিক আপনকানধ সৎ ধাধ্যে আস্থা ও সদকুষ্ঠান 

সপিস্াছিঠ আপনি নেপালধিঘী গ্রামে জলাশয় খনন করিয়া সেই' পরীর 
বহসংখাক লোকের জলক্ট নিবাবণ কবিষাঁছেন। পরে সেই জলাশয় প্রতিষ্ঠা 

করিয়া দেবলোক ও পিসৃলোকের সন্তোষবর্ধন করিয়াছেন ও তছুপঞ্ক্ষে 
কি নিমন্ত্রিত ফি রবাহৃত, বহুসংখ্যক আহ্তদিগকে সদক্ষিগ আহাধাধানে 

পরিকপ্ত করিয়! সর্বান যশোভাজন হইয়াছেন এবং স্বীয় বাঁসস্থালে কম্ভিপয় 
পাঁঠার্ধীদিগকে অন্রদান করিয়া *থাক্ষেন, ব্রান্দধর্মমবলঘিসমূহের ,সংসর্গে 
থাকিরাও সপাতন হিক্ুুধন্ম রক্ষা করিতেছেন। *ইত্যাদি অনেক সদ্গ্রণ 

কীর্ডনশ্রবণে জতিকুহর আনন্বব্সে পুর্ণ করিয়াছি, কিন্ত আপনকার কবিত্ৃর্গক্ষি 
'গরদুরঠসসান্ছে তাহ! জাত ছিলাম না। ক্ষি প্রেমরস, হিং হাস্যরস, কি করধ- 

রস, কি সামাজিক রস, সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন । গানগলির চলা 
চাতুধ্য ও ভাবের মাধুধ্য ভ্বদর়ঙ্গম করিয়া আনন্দসাগরে নিমশ্ হ্ইয়াছি। 

আপনি শাক, কি, বৈষ্ঞব। কিক শৈব, তাহ! প্রকাশ পাওয়া! গেল না, 
যেহ্থতে কোন মতকে উপেক্ষা না করিয়া সকল দেবতাবই লাঁধনা-গাঁন রন! 

করিয়াছেন । * আুমিক পামাজিক গাঁন, কি স্ত্রী কি পুক্ুষ্ধিগের ব্যবহার 
প্রকাশক গানগুলি অতীব হান্তরসোদ্দীপক হইয়াছে । লরিশেষে ১ম খর 
ঘোকর্দশার ও কাঠালের গমন বড়ই সস্তোষজ্নক হইয়াছে । মাপনকার আদম 
পরিচায়ক গান ও পন্ত পাঠ করিয়া“ বিন না বর্ষরয! থাকা গেল লা । 
পনি ঈদুখ গুণের অধার হইয়া 'আত্মোৎকর্ষ অপুযা্ও প্রদর্শন নাঁ করি । 

ধু 
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গামা নিও'ব লোকের স্ঠা সন্রভীকে আ্রয় করিয়াছেন, তাহা খাসি 
এফ দিন পূর্ণচজ্ গোশ্বাধীর বাদা চক্ষে আক্ষা কছিয়াছি। 

আপনার হশংকীর্ন আপনার গোঁচক করিতে কুতিত ছিলাখ, পরিশেষে 

খারণ! হইল যে, আমি নিঃস্বার্থভাবে সত্য ক্ষখা প্রকাশ করিতেছি ইহাতে 
খ্যাবকতাধোধ স্পর্শ করিতে পারিবে ন। পরস্ত আপনি গান গাইবার 
একটা চমৎকার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। গাঁথকগ্রণ নূতন গান পাইয়া! 
তাহার স্থর নির্ণর করিতে পায়েন না, কিন্ত আপনার গান গাইতে সুধু 
করিবার কোনই কষ্ট নাই। যেহেতু যে যে মহাআাদিগের গালের স্থর 
ক্মনেকের জানা "আছে, দিিরানীরিরি রিতার 
করিয়াছেন । 

দাশরথি, বামপ্রসাদ,' মধুকাণ প্রত্বতি স্থললিতগানরচকগণ পরলোক- 
স্বামী হওয়াতে বন্ুন্ববার এক একটা বহুমূল্য রদ্ব স্খলিত হইদ়্াছে। কিন্ত 
এ পধ্যস্ত তত্তৎ স্থান পুরণ করিতে কেহই পারিতেছেন না! । ভরসা করি 
তবাফুশ ব্যক্তিগণ সেই সেই স্থানে সন্নিবেশিত হন। জগদী্ব় সমীপে 
ইছাহি একাস্ত থাঞ্ছনীয়। 

উপসংহারে কিঞ্ি, বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্জ জাহিড়ী 
মহাশয়ের দীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিয়া 'ঠাহার' উপদ্বেশপূর্থ বহুদর্শিতার পরিচয়ে 
খু হুইয়াছি এবং হিন্দুঞ্জজিকাসম্পাঁদক শ্রীধুক্ত বাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যাক্স 
বিদ্তার্থা মহাঁশ্ন ৫নং হইতে কতিপয় গানের গুড় ভাব বিকাশ করিয়া স্বীয় 
শীণ্ডিভোর পরাকান্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কিকিৎ ফাঁসলাভ 

ক্রিম $ আঅলং বাঁছল্যেনেতি | 

, নিবেদক। 

(স্বাক্ষর) ভ্রীবাবচজ্র মৈত্র । 
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বঙবিখ্যাড খান্থিকাবর মহস্ম। ভীবুক্ত রাজনারুঙণ বন 
মহাশয়ের অভিষত । 

শ্রীযুক্ত রামজয় বাগছী 

প্রশাধ নিবেদন,” 

_.. হাশর, আবি শ্রীযুক্ত রাজনায়ায়ণ বন্ধ মহাঁশক্ষের দৌহির এবং পয়বোকি- 
গত মমারাধ্য ডাক্তার রুষ্ণধন ঘোষের পুক্র। দাদ মহাশয় বার্ধক্য ও 

“দীর্ঘকালস্থারী পীড়া বশতঃ অত্যন্ত ক্ষীণ হইন্সা পড়িয়াছেন। তাহার চক্ষে 
ছাঁনি পড়িতেছে। তিনি ভাল দেখিতে পান, না। তথাপি আপনার 
 ছছুগ্রহপ্রেরিত ছুইথানি পুস্তকের (কবিতা-কুস্ম ও 'সঙীত-কুন্ছম ) কেনি 
কোন স্থান কষ্ট করিয়। পড়িক়াছেল। পড়িয়া" সন্তষ্ট হইয়াছেন। বিশেষতঃ 
আপনার রচিত কতকখ্খলি গীত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। সে 
গীতগুলি ভক্তিরসে ও সর্বরীবহিতৈষণা“ভাবে পরিপ্লুত। তিনি আপনার 
বিশ্বাসের কথা ধরেন না! । ধর্দ্মত ভিন্ন ভিন্ন, কিন্ত ধর্ম এক পদার্থ। ভিন্সি 
বিবেচন! করেন, আপবার লেখার ব্লিশেষ গুণ এই যে, তাহাতে ইংরাজী 
ভাব নাই। তাহা খাঁটীঃবাঙ্গালায় লিখিত "ও খাঁটা ,বাঙ্গাল! ভাবে পরিপূর্ণ । 
এই গুণটী এক্ষণে হুশ্রাপা। 

। ্ষ্্পনার প্রতি আপনার বিবিধ গুপের জন্য চিরকাঁলই দাঁদামহাঁশয়ের' 
শ্রদ্ধা আছে। পুনুশ্চ আপনার ক্কপালিপিও পাইয়াছেন। 

প্রণত 

মবাক্ষর) শ্্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ? 
দেওধন বৈদ্বনাথ। 
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কঃ ?ক। 

স্েহাম্পদ শ্রীগান রাজেশ্রীলাল আচাধ্যের মত। 

খঃ এ ঙ না 

হ্রুতিস্থৃত্যাদিসাহিত্যনানাশাস্ত্রবিদোহিপি চ। 
সলীতং যে নজানস্তি তে দ্বিপাদে মৃগা্ঠ স্ৃতাঃ ॥ 

পরমানন্দবিবদ্ধনমভিমতফলদং বশীকরণম | 

সকুলজনচিত্তহরণং বিষুক্তিবীজং পরং গীতম্ ॥ 

সুতরাং সঙ্গীত সম্বন্ধে অধিক বল! নিশ্রয়ৌোজন। সঙ্গীতকুস্থম্র গীত, 

খুলি বর্তমান সম্প্রদায়ের , কবিদিগের ছন্দানুকবণে বা বর্ণনা চাতুরধ্যাবলম্বনে 
স্চিত না হইয়। থাকত পারে, কিন্তু ইহাদিগের নিজস্ব এমন একটা "৭ 
আছে, ষাহা অনেক কবিতা দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাদিগেব লিজস্ 

. এমন একটা মাঁধুবী আছে যাহ অন্য স্থানে আশ! করা কঠিন। 
ৰাগছ্ী মহাশয্ষের রচিত্ত গীতগুলিতে ঘদি কেহ “আঁকাঁশ নীল কেন্” 

গুল ফোটে কেন”, তুমি সুন্দব কেন”, 'শরতে পৃর্ণিম। মধুর কেন+, প্রতৃতি 

অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভগ্র্মনোরথ হইবেন। সঙ্গীত 
কুশ্গুমের' একজন সমাঢলোঁচকের ভাষাম় বলিতে গেলে, “ইহা অননুভূত 
বিষন্পেব স্মারক ।”» ভগবানেব মহিমা, তীর্থেব চিত্র, দেশের অবস্থা, সমাজের 

অবস্থা! প্রভৃতি লইয়াই গীতগুলি রচিত হইয়াছে । “অধিকাংশ গানই 
প্রেষোদ্ধীপক্ধ এবং সাধকহৃদয়ের পরিচায়ক 1” পণ্ডিত যুক্ত তারাকুমার 

কবির্ত্ধ মহাশয় বলিয়াছেন--“বাগ্ছী মহাশয়ের প্রায় প্রত্যেক গানে আমি 
 ভগবানেক শ্রীসুদ্ঠি দর্শন করিয়াছি।” টা 

সঙ্গীত-কুকুম মন্বন্মে আমি আর অধিক কি লিথিব। পণ্ডিত তাবাকুমারের 
ঝ পগ্ডিত শ্রীযুক্ত রু্দাস বেদাস্তবাগীশ মহাশয়ের মত নিয়ে উদ্ধৃত কর! গেল । 
উহা পাঠ রুন্দিলেই ধীমান, পাঠক সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন । 

(ম্বাক্ষর) শ্রীরাজেন্জলাল আচার্ধ্য । 
ঙ্ 

আন এভাে উসবলাডি 
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' পদাপাদ, পশ্জিরপ্রবর জীমুক ভায়রুদার ক্ষবিরকক 
মহাশয়ের কৃত সযানোছেন 

লঙ্গীত-কুনুম ১৭ খণ্ড শ্রীরামজয় বাগনী প্রণীত। পূক্জবীয় বাঁগছী 
সহাঁশক্জের প্রশ্ীতত প্সঙ্গীভউ-কুনুম” পঠি করিয়া পরমানন্দ শান্ত করিয়াছি । 
ক্ঞাঁমি ভক্তগাযকের মুখে সঙ্গীত-কুজ্জমের এনেকগুলি গ্বান শ্র্ণ করিয়াছি, 

শ্রধশকালে মনে হইয়াছিল যেন যথার্থই সেই ৮রামগ্রসাঁদ প্রতভৃত্ঠি 
'উপজীধ্য সাধকের সন্ীত-মুধা পান কন্সিতেিছি। এই” সকল লর্গীত 

ধিনি ভজগায়ক-সুখে শ্রথণ না করিবেন, তিনি ইহার পুর্ণরসাশ্বাদদে 
ঈমর্থ হইষেন না। এদেশ ্রিন দিন ভক্তিহীন হইয়! যেক্ধপ তুর্গীতিপাগঞ্গে 
পপ হইতেছে, তাহাতে এ সকল পবমার্থ সঙ্গীতের বহুপ প্রচার একান্ত 

প্রার্থনীয়। এরূপ একটীমাত্রও সঙ্গীত যদি লঃমত শীত হষ, প্রোীব জীবনের 
গতি একৈবারে ফিরিয়া যাঁয়, পণ্চভাঁব দুব হয়া স্ই ক্মিবভাঁব লাভ হয । 

বলিতে কি বাগছী মহাঁশষেখ প্রীয় প্রত্যেক গানেই আদম তগবাঁনের 

জীমুর্থি দর্শন করিয়াছি । ৯ 
“স্তনন্ধয়ানাং গনছ্ক্ীপানে 

মধুব্রতানাং মকবন্দপানে। 

দাঁনে দয়ালোরথ ভক্তগানে 

পশ্তামি মুক্তিং করুপাময়ীং তে 1” 
*্হখন স্তচ্পায়ীতশিগুসস্তানকে স্তনহ্দ্ধ পান করিতে দেখি, খখন মধুকখক্ষে 

মন্দ পান করিতে দেখি, যখন দয়ালু ব্যক্তিকে দাম করিতে দেখি, যখন 

তক্কেক্স মুখে ভগবৎসঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন, ছে ভগবন্! আমি তোমা 

করুশাময়ী শ্রীমূর্তি দর্শন করি।” (কৃষ্ণতক্তিরসামৃত, তরীসুর্ভিদর্শন )। 

(স্বাক্ষর) গ্রীতারাকুমর শর্মা 
কলিকাতা, ২৫নং পটলড়াঙ্গা হী! 

২৪ শোর । ৯৩০৪) 
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প্রসিদ্ধ ধর্শজীচারক পর্ডিত ভীযুক্ত রুফধান বেবাসঝাদীশ 
বাশের রত সমালোছিন। 

বিষয়াসযোখে রামপুর উপপনিবাসী শ্রীযুক্ত বামজর বাঁগহী যহাশযের রচিত 
লঙ্গীতসমুহ 'আগ্মন্ত বখামতি দেখিরাছি ও তাল মান স্বর যোগে গনিয়াছি। 
বাল্য জীবনাবধি এ পধ্যস্ত অনেকেন্স রচিত গান গুনিয়াছি, বল! বাছল্য উক্ত 
বাবুর বলচিত গানসমূহে আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি । অন্যান্ত গানে 
ভিগ্নবান্াম ও লীগ ইত্যাদি, কোখায় বা কবির কবিত্ব, কোথায় বা ভাবুকের 
ক্লাবুকত। পুর্ণ। তত্ারো আমাদের মত লোকের কোন ফল হইতে পারে লা ॥ 
রামজয্ বাধুর গান তাহা নহে। ইহা অননুভূত বিষের স্মারক ॥ আর্ধ্য- 
ধর্্মানুরাগী অনেকেই তীর্থাদিতে পিতৃকাধ্যের অন্ত গিয়াছেন, আমি তীহাদের 
কথ! বলিতেছি না । ধাহারা বাস্তবিক আধ্যধর্্ান্থরাগী, আমি তাহাদের জন্তই 
বলিব। উক্ত গীতিমাল! তাঁহাদের প্রত্যেকের আদরের ধন। সময় সমস্ব 
হবার স্থর যোগে গাঁন করিলে কিন্বা শুনিলে একটা অপূর্ব ভাবের উদয় হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা বড় বড় গাথকের ভাব অলঙ্কার ইত্যাদি ইত্যা্গি 
উচ্চ সংগীতে ন। হয়, তাহ! এই পুস্তকে হস্ক।" এ বলকম পুস্তক আজ পর্যন্ত 

আর হুয় নাই বলিলেও «কহ চাঁটুকারিতা বলিতে পারিবে না। যে ব্যিষ়্ 
ক্া্ধ্যধর্শীনূরাগীরা! সতত শ্রবণ মনন ধ্যান করিতে চাহেন, এই তীর্থ স্বস্বীয় 
গানসমূহ একবার পাঠ করিলেই তাহাদের সেই সেই স্থান ও দেবতা ও বেখানে 
যে কীর্ধযা করা আঁরশ্কাক সেই দকল বিষয় মনোমদ্দিরে অবিকল প্রতিভাত 
ছুইবে। ইহাই এ গ্নীতিমালার বিষয়। সহ্ৃদযর আধ্যধর্মান্রাগী পাঠকবু, 
প্রট্্প পুস্তকের বিশেষ আদর কি আপন্াদিগের কর্তব্য নছে? আমি ছুট 
এটা খানের কোদও কোনও অংশের উল্লেখ করিব। ভিখারী আ্রাক্ষণ- 
পঙ্ডিতের সন্তান, জলক্ষারাদির গৌরব আমার মৌখিকমা | শীহায় 
থআনকান্িক, ডাহাক! অলঙ্কার তান্ুন, গড়ন, পড়ুন, আদার ব্যাপারীয় 
জাহাদের বের ধরকার নাই। যোগশাস্ে তনিষাছি বড় যধ্যস বৈধত স্বর 
চক্র ও ন্রিবরবঞ্মাথ | মত্যাল সাও! তাঁহার পাক্ষাৎকার হব 

অগুর, কাদা ক্কুযের লদালোচনী বাছল্য। খাহার! ভাবুক, ভাঙার ভাব 
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ব্য ভাঁবশন্খ? স্াদাঁচকঃ দ্বাছার ললোচনা 'তৌছাঙাইি বক্ষন। তালি, 
কাল, ক্রিস, আন ইতি ইহার সমালোচন! ভাগক্ পুরুধের কর্থদ্যা শুকর 
মুখে গুনিয়াছি, পক দভান্ দিক্ তান্ বদতি সততং বীর্তনন্থো হুল?” | আমি 
বেতাল, সুতরাং নে বিষয়েশকিছু বক্তব্য বাই। দ্নাসি ত্রাক্মণ পঠিতেন্ নকল, 
ষর্সীতলমূহের তাঁথপর্যেরই হখামতে সমালোচিন। কৰিব । 

| ধূর্ম সাধন সহজে কি হয়। 

চাই লবাচার, সদাহার, বাহাস্তর শুচিময় ॥ 

হও সরল প্রাণ, কহ লৎ বুলি, 

দেহ ব্যিয়সহ বাঁদন! বলি, 

কর রিপু জয়, পবাজয়, 
শিখ সাধনচতুষ্টয় ॥ ৯ ॥ 

স্বর্ণ না গ'গে অনল-তাপে, 

দেখ পাঁয় না কতু কিরীটরূপে, 
গুপ্তা সহিত, তুলিত, 

পরবে সম্াট-শিরে রয় ॥ ২ ॥ 

ভ্ভিমান-হীন না হইলে, 
টি 

বেহ কৃষ্ণ না পায় সুধু ডাফিলে, 
হীন অনুষ্ঠান, কিসে ত্রাণ 
পাবে ভবে রামজয় ॥ ৩। ঈ 

সন্বদন পাঁঠকবৃশ্বু, এই গানটা কিরূপ শাসত্রীরতাপুর্ণ হইয়াছে। বৈশেধখিক 

দর্শনে “হতোহভ্যুয়নিত্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্া$” । ইহাই ধর্পোর লক্ষণ করিয়াছেন। 

সাখ্যানিতেও প্নধপ ধর্ম ছুই প্রকার,্ব্সাধক ও মোক্ষসাঘক। শ্বর্গবাধক 
ধর্দ খাগ দানাছি ্বারা! সম্পান্ভ। মোক্ষসাধক ধর্ম আগ্রাঙ্গ যোর্গ দ্বার! সংসাধিত্জ 

হয়। এগ্ছলে যোগ ধর্মের কথাই বলা হইয়াছে। শ্ধর্ সাধন সহজে ফি. 
হয়?” মক বলিয়াছেন ্পাচারপ্রভবো! ধর্শাঃ 1 বেপ্রস্থান তেন সমতা. 
খাছে উরু মাছে "্থাচার্হীনং ন পুন্তি বেদাঃ বাপ্যধীতাঃ লহ বড় তির 1.. 
তং সৃতযাকাষো সতত, ঠ্যত্তি নীড়ট শকুত্ত, ইব স্জাতপক্ষাচণ ) খরাছদিহীন 
পুরু খাখের) বুকের, লামবেদ, অবর্ঝাবের, শিক্ষা, কর, ব্যাকরণ, দিয়া. 



পিতা , কিমা থানা গরস্থায বায়ে, আর নীড়ের সিক্ত সম্পর্ রাখে র$ 
সেইরূপ, বেদি শাঙ্স অধ্যয়নেও আায়বিহীন খুরুয়ের জালামির সহিত, মার 
সময় কৌনও ঘম্পক থাকে ন। বাহ্াত্তর শুচি ইহাঁও জাবক্টক ॥ 'প্রসাধং 
ধখা---গুদ্ধিতত্তে---. *শৌচন্ত দ্বিব্ধং প্রোজং বংস্বাভ্যত্তন্ভেদতঃ” দরলত! 

ইত্যাদি লদ্গুণ না হইলে কখনও বিষয়বাসন! পরিত্যাগ করিতে পারে না । 
ধর্খসাধন সহজে কি হয়? ধর্ম সাধন অনাক্লাসনাধ্য নহে ! 

সদাচারই ধ্্স। ধর্ম নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিভোপাসনা ৷ ইহ! ভ্বারা 
প্রাণ লরল হয়। অর্থাৎ.নিষ্ষাম হয়, তখন ইন্জরিয়াদি ও রিপুকুলকে জয় 
করিতে পাঁবে। সাধনচতুষ্ট় নিত্যানিত্য বস্তবিবেক, ইহামুত্রার্থ ফলভোগ 
ও বিরাগ, শম, দমা্দি ষটুক সম্পত্ভি ও মুমুক্ষুত্ব ইহার পরস্পর হেতুমৎভাঁব 

সঙ্গতি আছে। পাঠক, আর্ধ)ধর্্ান্ুবাগী এই গানেব শাল্্ীক্স ব্যাখ্যা করিতে 
গেলে অনেক লিখিতে হয়। এমন কি একথানি প্রকাণ্ড গ্রস্থ হুইয়া পড়ে। 
এই এক গানের মধ্যে ধর্ম পান্রগতার্থ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন। 
চিত্গুদ্ধির কারণ কাম্য নিষিদ্ধ বর্জনপূর্বক নিত্য নৈমিভিক প্রায়শ্চিত্বো- 

'পাসনানুষ্ঠান এই সকল ধর্থানুষ্ঠান ছাব$ ধর্ষোৎপত্ভি' হয, পাপহানি হয়, তখন 
নিত্যািত্য বস্তবর বিচার হুয়। সাধক নিত্য বিশুদ্ধ উপ্বাদেয় সচ্চিদানন ব্রহ্মবস্থ 
বুঝিতে পাবিলে হেয় অকিঞ্চিৎকব সামান্য বস্ততে আব আসক্ত হয় না। তখন 
 অহিক কী পুত্র বধু বস্ত্র গৃহ ক্ষেত্র সমুস্তই কর্ম সম্পাগ্ধ বলিয়। বিবেকীব হেয়বূপে 
প্রতিভাত হয়। যাহা যাহা জন্য, তাহা তাহাই নশ্বর | স্বর্গাদি ও কর্ম জন্য 
বলিয়া ভাহাও লক্ষ । ইহাকে যোগস্থত্রে দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্কস্ত বশীকার- 

(দ্ধজ্ঞ। বৈল্লাগ্যং বলি নির্দেশ করিয়াছেন & এ বশীকার দংজ্ঞা খৈরাগ্য অন্ত 
শগগরমারি ঘটুক দপ্পতি ছন্মে। অস্তরেক্মিকস নিগ্রহকে শম কছে। বাহে 
নিগৃহৃক্ষে স্ কে । আস্তরেঞ্িয় নিগহজন্ত বাহেক্রিয় নিগ্রহ এইস্বপ কাধ? 
করলি শী্ীর । উদ্চয়েক্রি় জয় সম্পান্য সন্ন্যাস ব্যতীত লীত, উষ, ্ ষুষধা 
প্রভৃতি সখ লহাহিপে ভিন্িঙ্া জবে। তিতি। জগ্টু চিত্রের অঙাধান সাধ, 
:শাষাধ' পুর শ্রভায়রাণ শরণ ,ইত্যাধি ইড়যাদি। পলীতকার বলিরাত্ছে 
অবর্ঘ মগ সহজে কি বস? কিন র্াধসরীছ্রোরী পার্ক, খানি খাপক। তব 
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কুষ্টত। ইহার কার্ধ,কারণহেতু, হেতুমদ্ভাব বিশদ যুক্তি দ্বারা লিখিতে 
গেলে বৃহৎ কলেবর হইয়া পড়িবে । সুতরাং অল্লাক্ষরে এই পধ্যস্তুই 
ঘলিলাম। এই প্রকার অপরাপর গীতসমূহেরও তাত্রধ্য 'লক্ষ্য করিতে 
গেলে এ গ্রন্থ বড় *উপার্দেয় হুইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। *্পরল মন, 

নিষ্কুটিলতা, সংবুলি, ব্রহ্মবুলি ( তৎকথনং, তচ্চিন্তনং, অন্টযোন্ং তত্প্রবোধনঃ, 

এতদেকপরত্বঞ্ধ ব্রক্গাভ্যানং বিছর্ব,ধাঃ)। ব্রহ্ধকথন, ব্রহ্গচিন্তন, পরস্পরকে | 

ব্রহ্ম বুঝাইয়। দেওয়া, ব্র্ষপরতা ইহাকে ত্রহ্মাত্যাস বলে। বিষয় বি-পুর্ববক 
সিঙ্গ ধাতু কিপ্ প্রত্যয় দ্বারা “বিষয়” এই শব্ধ সম্পন্ন হয়। “দোষেণ তীব্রো 
বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি। বিষং নিহস্তি ভোক্তারং দ্রষ্টীরং চক্ষুষাপ্যয়ং” 
ষ্টসর্পবিষ বিষসমূহের মধ্যে তীব্র, অহা হইপেও এর্বষর-বিষ অতি তীব্র, 

কারণ কৃক্চদর্পবিষ ভক্ষণ করিলে জীবন বিনষ্ট হবা। পাঠক, এ বিষয়-বিষ 
যিনি দূর হইতে দর্শন করেন তাহারও জীবন বিনষ্ট করে। উভয় বিষের 
মধ্যে এতাবতা। বিষয়-বিষই শ্রেষ্ঠ । স্ত্রী পুত্র গৃহ ক্ষেত্র শব্দ স্পর্শাদিকে 

বিষ কহে। এ বিষ দর্শন করিলেই দর্শক নষ্ট হয়, সুতরাং বিষয়-বিষই 
তীব্র। সুতরাং রচক মহাশয় দাও বিষয় বলি? বলিয়া! কিরাপ পবিভ্রভাবে 

উল্লেখ করিয়াছেন । কামাদুয়ঃ ষড়ত্ময়ঃ তরক্বায়িতা অপীমে+সঙ্গাঁৎ সমুদ্রায়ন্তি। 

তরঙ্গায়িত কাঁমাদি ষট্ দ্ুষ্ট-নর্জে গমুর্রের মত আচরণ করে। সদাশম্ত পাঠক, 

রচয়িতার শাল্তরী়তা কিরূপ দেখুন। স্বর্ণ বহ্ছিৎ্দ্বারা না গলিলে যেমন 

মুকুটাকারে পরিণত হয় না। ইহা বৃত্তিব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত। গলিত স্ুব্র্ণ 
যেমন মুকুটের ছণীচে ঢালিয়া৷ দিলে মুকুটের আকারে 'আকারিত হয়ঃ তব্দরপ 

বিশুদ্ধ চিন্ত ব্র্গজ্গবে ভাবিত হয়। পুফ্করিণীর একটী মাত্র প্রণালী, এ 
প্রণালী দ্বারা পুকুত্রে জল প্রবিষ্ট হইয়া যেমন পুকুরের মত হয়, €সইরূপ 

ধর্ম কর্ম ছারা বিশুদ্ধ চিত্ত ইন্দরিক-প্রণালী দ্বারা নির্গত হইয়া ঠিক্ ব্র্মভাবে 
ভাবিত হয়। ইহারও শত শত প্রত্তাক্ষ দৃষ্টান্ত। অধ্যাত্ম বিষয়, অভিমানকে 

মহাশক্রর্ূপে নির্দেশ আছে, যেমন নিধি উদ্ধার করিতে হইলে প্রথমতঃ 

অজাগরাদি অন্তরায়গণকে বিনাশ করিতে হয়, তন্প ত্রহ্মানন্দ-নিধি উদ্ধার 
করিতে হইলে অভিমানাদি অন্তরায়সমূহ বিধবুন্ত করিতে হয়। পাঠকবুন্দ, 
কৃষ্ণশব্ধ ব্রহ্মবাঁচক। যেমন রোগী রেমগমুদ্তির জী ওষধ পথ্য সেবন না' 

করিয়া মুখে গুধধ পথ্যের ভূক্গোভূয়ঃ মাম করিলে রোগ* বিনষ্ট হয় না, যেমন 



১৮৮ সঙ্গীত-কুস্থম | রি 

নিজকে রাঁজা মনে করিলে রাজ হইতে পারে না, রাজত্বের উপাদান রাজো- 

্বর্ধ্যাদি চাই, তন্রপ ব্রহ্গসাক্ষাৎকারের উপাদান পুর্ববোক্ত সাধনসমূহ ভিন্ন 
কেবল শব্ধ করিলে ব্রন্গ প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার অর্থাৎ যাহাকে বন্ধন মোঁচন 

কহে, তাক ঘটে ন1। ইহাই রচকের গ্রার্থনা।। আমি অনুষ্ঠটানহীন, 

ভবসংসার হইতে কিসে ত্রাণ পাইব। যেরূপ সামান্য গুঞ্জা দ্বারা উৎকৃষ্ট 
হেম তুলিত হইয়া বাজশিরে আরোহণ করে, এইরূপ অভিমানাদি শুন্ত হইত 

পাঁরিলে ভগবানের র্ুপাপাত্র হৃতে গারে।  “সমানানীং হরিদ্দ/রেহ- 

মানানাং হরিরস্তিকে । ইতি জ্ঞাপগ্সিহুং রাধা মানং কৃত্বা। পরিতাজেৎ।” শ্রুমতী 

জগদারাধ্যা মহাশক্তি রাধা মান কারয়া সাধকদিগকে ইহাই প্রত্যক্ষ দেখা- 

ইয়াছেন, মান করিলে গরম ধন শ্রীহরি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, মান ত্যাগ 

করিলে হরিকে পাওয়া যাঁয়। তাই জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য মান করিয়া 

মান ত্যাগ করিয়াছেন । বাস্তবিক মান কর! নহে, উহা শিক্ষার সোপান । 

পাঠক, গানের অক্পলাক্ষরে কেবল কিঞ্চিৎ মীত্র লেখা হইল, এই সকল গান 

আধ্যাত্মিকতা-পুর্ণ। 

(স্বাক্ষর) শ্রীরুষ্ণদাস শন্মণঃ | 

॥ নূহ ১৭। 

নাটোরাশ্রিতগাঙ্গলাদি বসতি্বি প্রীন্ববায়ো্উবঃ 

স শ্রীরামজয়াথা ঈশনিরতো' মৃত্যুপ্য়াজ্জাতবান্। 
রম্যৎ হন্দ্যমহো। নিজার্ডজিতধনৈর্নিন্শীয় যৌহ্স্কাপয়ৎ 

শস্ভুং জীবতু পুত্রবন্ধুনিবহৈঃ সোহ্য়ং কবির্গায়কঃ ॥ 
শ্বনামপ্রখ্যাত বাগছীবংশাবতংস-শ্রীযুক্তনীমজয়বিরচিতং সঙ্গীত-কুস্থম-নামকং 

গীতিকাব্যমেকমগ্ সমাঁলোচনার্থমধিগতং । সাক্ষাদদ্য শ্রুত্বী তদ্িমলকোকিল- 

বিনিন্দি ত-বাঁমাকখবিনি:স্থতস্থৃশ্রাব্যভক্তিব্যঞ্জকগীতমহে! পরম-গ্রীতিমুপলেভে ! 

যথা চাত্রান্থপ্রাযোজনা তথালঙ্কারচাতুধ্যমপি সর্কথাঁতীবসহৃদয়হৃদয়গ্রাহীত্যলং 
পল্পবিতেনেতি । 

বিক্রমপুরাস্তর্গত ইছ'পুরানিবাসী-_- 

্ ভদেবীদাস চূড়ামণিঃ | 



দ্বিতীয় পরিশিষ্ট । ১৯ 

শ্রীযুক্ত রামজয় বাগন্ী মহাশয়ের বিরচিত সঙ্সীত-কুসুম নামক পুস্তক 

সন্সিবিষ্ট কতকগুলি গীত আমর! অদ্া সাক্ষাৎ থাকিয়। শুনিক্মা পরম প্রীতিলাত 

করিলাম । গীতগুলি যেমন স্ুশ্রাব্য তেমনি ভক্তিত্যঞ্জক॥ কবি যেমন 

অলঙ্কারচাত্যুরধ্য প্রক্$শে ধন্ব করিঝাছেন তেমনি তাহার অনুপ্রাসণযোঁজনাও 
অতীব হৃদয় গ্রাহিণী হইয়াছে 

জ্রীদেবীদাঁস চূড়ামণি, 
বিক্রমপুর ইছাপুর!। 

শ্রীআনন্দ চক্দ্র বিদ্যারস্, 
বিক্রমপুর বহর। 

''শ্ীতারা প্রসন্ন স্মৃতিরত্ব, 
বিক্রমপুর,.আমতল! | 

পকেট 

নত ৮৮1 

নাট্যাচার্্য শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্্র ঘোষ মহাশয়ের পত্র ॥ 

মহাশয়, প্রণামপুর্তবক নিবেন +-: ৮ 

মহাশয়ের আশীর্বাদ মন্তকে ধারণ করিলাম । পুস্তক স্মাপ্ত হয় নাই। 
কিন্ত মহাশয়ের রচনার পরিচয় যাহা * * * গানে পাইয়াছি ও পাঠ 

করিয়া দেখিতেছি তাহা অতি আশ্চধ্য 1 বাক্যভাবে সংযোজিত কবিতা 

অতি বিরল। মহাশয়ের রচনার প্রশংসাই তাই। সহজ ও সঙ্গত কথায় 

গু ভাঁব প্রকাশ করা ভাঁবুকের কাঁধ্য। মহাশম্ন ভাবুক, ভাব-চক্ষে যিনি 

আপনার পুস্তক পাঠ" করিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন । ইতি, ১২1৬।৯৮। 

সেবক, 

(স্বাক্ষর ) শ্রীগিরিশ চক্র ঘোঁষ ! 

১ 



২০ সঙ্গীত-কুন্্য় | 

নং ১৯। 

রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীষুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য 

মহাশয়ের অভিমত । 

সঙ্গীতকুন্ম। শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রাঁমজয় বাগছী মহাশয় প্রণীত। বাগছী 

, মহাশয় একজন স্থলেখক ও সরস কবি। ইনি উদ্দারচেতা ও কোমলম্বদয়। 

হিন্দুধর্ম ইহার দৃঢ় বিশ্বাস ও ইনি একজন কন্্ী। ইনি প্রাচীন স্দাচার ও 
অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী । এই গ্রন্থে ভক্তি, স্ততি, প্রেম, মনশাসন ইত্যাদি 

নানাবিষয়ক গান আছে। গানগুলির রচনা ও ভাঁবাভিনিবেশ সুন্দর 

হইয়াছে । প্রত্যেক গাঁনেই কবির গভীর চিন্তার বিকাশ ও আত্মপরিচয় 

পাওয়া যাঁয়। , ভগবানে দৃঢ়, বিশ্বাস, অচলা ভক্তি ও প্রেম, গুরুভক্তি, সর্বভূতে 
দয়া, পরোপকারিতা,* স্বদেশপ্রিয়ত1, আঁধ্যাচারে পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি যে সকল 

মহৎগুণে ইনি সমাজে বহুলোকের আঁদরগীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন, এই 
সকল গানে এ সকল গুণেরই বিলক্ষণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ 

এই গানগুলি কৃবির স্বভাব ও গুণের চিত্র বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। 
পরমার্থ গানবিষয়ক গানগুলি ঈশ্বরবিষয়ে কবির এ্ীকানস্তিক ভক্তি ও প্রেমের 

সাক্ষ্য দিতেছে । অন্য বিষয়ক গাঁনগুলিতেও পার্থিব বিষয়ের নশ্বরতা ও 

ভগবৎপ্রেমই জীবের একমাত্র গতি ইহাই সর্ধথা প্রতিপাদন করিতেছে । 
কেবল গানগুলির রচনা পাঠ করিলে ঘথার্থ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়! যায় এমত 

আশা করা উচিত হইবে না। করিরও মনোরথ পূর্ণ হইবে না। কেবল 
মধুর বর্ণনা শুনিয়া মধুর প্রকৃত আস্বাদ পাইলেন ধাহারা মন্ করেন, তাহাদের 
স্যায় বঞ্চিত ভইতে হইবে । স্কণ্ে গীত হওয়া শুনিলেই গীতরচনার প্রকৃত 

রস পাশয়ার সম্ভাবনা । ভগবৎবিষয়ক পানগুলি আধার ভগবৎপ্রেমিকের 

প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সহিত গীত হওয়া চাই ও শ্রোতারও অনুকুল মনে শুনা চাই। 
ইহার কোন একটার অভাব প্ররুত রস উৎপাদনের অন্তরায়। বিশেষতঃ 

গায়কের এ সকল গুণের অভাব হইলে কোঁনই ফলের আশা! করা যাইতে পারে 
না। প্রেমিকের গানে দস্যুরও পাষাণ হৃদয় দ্রব হয়।€ হিংশ্র জন্তও সাময়িক 

হিংসাপ্রবৃত্তি হইতে বিরত হয় .কধির যত্র ও পরিশ্রমে ও অকাতর অর্থ ব্যয়ে 
শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নাথ চক্রবর্তী নামক একজন গায়ক ও শ্রীমন্দাকিনী দাসী নারী 



*দ্বিতীন্ম পরিশিষ্ট । ২১, 

একজন গায়িকা এই সকল গানগুলি শিক্ষা কৰিয়াছে। উভয়ের স্বর বিশেষতঃ 

গায়িকার ভাঁববৌধ তাল আছে। কবি উহাদ্দিগকে এই সকল গানে এককব্প 

দীক্ষিত করিয়াছেন ও গানের ভাবে তাহাদিগকে ভাবিত* হইতেও অভ্যাস 

করাইয়াছেন। উহাঙ্দগের একতায় ও উভয়ের সুকণ্ঠে ও ভাবাবেশ অবস্থায় 

ভগবৎ বিষয়ক ও শোকবিষয়ক হাতেও ভগবৎ ভাবের অভাব নাই) গানগুলি 

গীত হইতে শুনিলে ভাবাকবশে শ্োঙার মন ভগবতভাবে বিভোর হইয়া যাঁয়। 
আমি এরূপ অবস্থার গান শুনিয়! বিশেষ আনন্দ বোধ করিয়াছি, ও রচয়িত! ও 

গ্রায়কগায়িকার অনেক প্রশংসা করিয়াছি । ভন্তান্য অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকেও 

এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন । আমার বর্ণনা প্রকৃত কি ন। তাহ! পরীক্ষা জন্ 

ভরসা করি পাঠকগণ এবূপভাবে গানগুলি একবার শুনিবেন, তৎপর দৌষ- 

গুণের বিচার করিবেন। কবিও অবশ্য বলিবেন-- ' , 

“আ পরিতোধাদ্বিতষাং ন সাধু মন্তে প্রয়োগবিজ্ঞানং। 

ব্লবদপি শিক্ষিতানামা ত্বস্প্রত্যয়ং চেতঃ ॥৮ 

জগদ্িখ্যাত অভিজ্ঞানশকুস্তল কাব্য সম্বন্ধে মহাকবি কালিদাঁসুও এই কথা 

বলিয়াগিয়াছেন । গাঁনগুলির কেবল গুণের বর্ণনা করিলাম । কোন বিষয়ে 

সুগ্ধ হইয়া দোষ দেখ যায় নাঁৎ।, গুগীধিক্যে সামান্ত দোঁষ লীন হইয়া 
অদৃশ্ঠ হয়। সর্বাজীন সম্পূর্ণতা লোকস্থষ্টিদতি নাই আমার বিবেচনায় 

কোন কোন গানের ভাষা কিছু জটিল হওয়ায় জনসাধারণের বুঝিবার পক্ষে 

কঠিন হইয়াছে । সিদ্ধপুরুষ ৬ বামপ্রসাঁদ, সেন মহাশয়ের গান যেমন সরল 

চলিত ভাষায় রচিত? সাধারণ লোকে অনায়াসেই বুঝিতে পারে, সেইরূপ ভাষায় 
গান রচনা করিলে আরও স্থথী হইতাম। ভরসা করি কবি ভবিষ্যতে এই 
বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত, করিবেন। অলমিতিবিস্তরেণ। ইতি। 

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য, 
উকাঁল, রাজসাহী। 

১৩০৫1 ২০শে আধা 

ক্ষিপ্ত 



হ২ সঙ্গীত-কুক্ষম 

নং ২। 
রাজসাহীর ভূতপূর্বব প্রসিদ্ধ মোক্তার স্বনামখ্যাঁত বদান্যবর ৬ দীনদাথ 

সিংহ মহাশয়ের কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রকুমার সিংহ 
এম্, এ, ডিপুটা ম্যাঁজিষ্টেট মহাশয় বালেশ্বর 

হইতে লিখিয়াছেন। 

শ্রীচরণেষু-- ৰ 

ঁশীর্ববাদপত্রী প্রাপ্তে অবগত হুইলাম। পত্রখানির যদৃচ্ছা ব্যবহার 
করিবেন। 

আপনার উৎকল ভ্রমণবৃত্বীস্ত পড়িতে বাসনা করি । আপনি গদ্ভ ও পদ্য 

উভয়বিধ বঢ়নাতেই সিদ্ধহস্ত। ভবত্প্রণীত সঙ্গীত-কুস্ম অনেকবার পাঠ 
করিয়াছি। অধিকা?শ সঙ্গীতগুলি সপ্ধঃ প্রশ্ষ-টিত কুস্ুমবৎ সুন্দর ও সুরভি 
হওয়ীয় গ্রন্থখানি সর্বতোভাবে,যথার্থনাম। হইয়াছে। 

আপনার কবিতাপুস্তকখানি সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্য বোধ হয় অগ্রাস্ হইবে। 

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সম্বন্ধে যে কয়েক পংক্তি লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া 
আমর! অনেকবার অশ্রবিসর্জন করিয়াছি। পুস্তকখানি আমাদের বড়ই 
আদরের ধন্। ২ 

চরণে নিবেদন্মিতি, 

জ্ীযোগেন্দ্রকুমার সিংহস্ত । 

নং ২১। 

. বাঁজসাহীর প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাঁবু ভুবনমৌহন মৈত্র মহাশয়ের পত্র । 

অদ্ধাম্পর শ্রীযুক্ত বাঁবু রাঁমজয় বাগছী মহাঁশয়,-- 

যে সময়ে আমরা বিগ্ার্থী হইয়া এই সহরে থাকিতাম ও মাছুরে বসিয়া 
ছাত্রসভা করিতাম, আপনি সেই সভায় উৎসাহ সহকারে আপনার রচিত গঞ্চ 

ও পদ্য প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতেন, সেই সময় হইতেই আমি আপনকার কবিত্ব- 
শক্তির পক্ষপাতী । এইক্ষণ কালসহকারে আপনার €সই শক্তি “সঙ্গীত কুন্ুম” 

নামে ছুইখণড গ্রন্থ প্রস্ফতটত হইয়াছে দেখিয়া'পরম আহ্লাদিত হুইলাম। এ 

“৭ খানি গ্রন্থের লিখিত অধিকাংশ পদ আপনি মধুরক। একজন গায়িকা দ্বারা 
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গাওয়াইয়া আমাদিগকে মোহিত করিয়াছেন । এবং অনেকগুলি গান আমর 

অবদর মত পাঠও করিয়াছি। এ সকল গান রচনা দ্বার! আপনার কেবল 

কবিত্বশক্তির প্রকাশ হইয়াছে এমত নহে, আপনার চিস্তশ্সিলতা, ধর্দ প্রবৃত্তি, 
ভগবদ্ভক্তি ও শান্তব্ুসপ্রিতার পরিচয় হইয়াছে । কোন কেন গানে 

রহস্তচ্ছলে পার্থিব পদার্থের নশ্বরত্ব দেখাইয়া সার উপদেশ দিয়াছেন। আপনার 

সঙ্গীত-কুস্থমে আপনার ব্বভাবসিদ্ধ সরলতা, ধর্মমূপরায়ণতা, স্ুরসিকতা প্রভৃতি 

নান! গুণের ছবি অস্কিত করিয়াছেন । দাশরথি, মধুস্দন ও রামগ্রসাদের 

পদাবলীর অনুসরণে যে সকল পদ রচন1 করিয়াছেন, সে গুলি আমার বিবেচনা 

এ সকল মহাজনগণের পদাবলীর তুল্যরূপ চিন্তাকর্ষক হ্ইম্মাছে। আপনি 

জণ্লশয়-খনন, দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠা ও উপায়হীন বিগ্ভাথী ঝালকদিগকে ও দীন- 

দরিদ্রদিগকে সাহাধ্য করিয়া যেমন সমাজের উপকটর সাধন ও কঠিন পরিশ্রম 

দ্বারা উপার্জিত অর্থের সার্থকতা করিতেছেন, ভরদা করি, আপনার কবিত্ব- 

শক্তির ফল “দঙ্গীত-কুস্তুম” তেমনি ভগবদ্ভক্ত ভাবুক ও সঙ্গীতপ্রিষ্ ব্যক্তিদের 

তৃপ্তিসাধন করিয়া উপকার করিবেক। 

(স্বাক্ষর) নিঃ শ্রীভৃবনমোহন মৈত্রেয় | 

*লং২২। 

কোঁটালিপাড়ানিবাসী পণ্ডিতশরেষ্ শ্রীযুক্ত হরিঝুমার তর্কপর্ানন 
মহাশয়ের পত্র। 

গুণিগণাগ্রগণামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত রামজয় বাঁগছী মহাশয় দীর্ঘজীবেষু-_- 
ভবন্মঙ্গলকাজ্কিণঃ শ্রীহরিকুমার দেবশন্্রণো নিব্দনমিদং। 
মহাশয়ের সর্বজনসমাদৃত সঙ্গীতরচনানৈপুণ্য সম্বন্ধে আমি নিয়লিখিত 

অপ্রার্থিত প্রশংসাপত্র দান করিয়া 'বিশেষ তৃথ্চিলাভ করিলাম । মহাশয়ের 
রচিত সঙ্গীতগুলি অতীব শ্রুতিমধুর, ও তালমানসুসঙ্গত হইয়াছে, তাহাত 
ইহার সমুচিত পুরস্কার আমি ব্রাহ্মণসন্তান আশীর্বাদ ব্যতীত আমার আর 
কিছুই সাধ্য নাই। আপনি যেরূপ সঙ্গীত রচন! বিষয়ে পারদর্শী হইয়াছেন, 
তাহাতে ক্রমান্যই উন্নতির ঈস্ভব ৷ গানের রচনালালিতাযও অতি সুন্দর হইয়াছে, 
এবং মহাশয়ের রচিত প্রত্যেক গানই অতি স্বন্দর ও পদ্গুলি যথাস্থানে একূপ 
ভাবে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে যে শুনিলেই বিশ্বয়াপন্ন ও মোহিত হইতে হয়। 
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মহাশয়ের অপাঁধারণ রচনার শক্তি দেখিয়া আমি এই অন্করোধ করিতেছি 
যে মহাশয়ের রচিত গানগুলি পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত পুর্বক মুদ্রিত করিয়! 

জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেন ও সব্ধজনের চিরম্মরণীয় হন। ঈশ্বর 
স্থানে ন্বিয়ত এই প্রার্থনা করিতেছি যে মহাশর দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া 
সঙ্গীত রচনা বিষয়ে উন্নতি করুন । 

আমি আরও আল্লাদিত হইয়া আগ্রহ প্রকাশপূর্ববক জাঁনাইতেছি থে 
মহাশয়ের রচিত সঙ্গীত পুস্তক প্রাপ্তিবিষয়ে অনেকে অভিলাষ করিতেছেন, 

ইতি। 

কোটালিপাঁড়া, উনগিয়া ১৩০৫ সাল, ৯ই আশ্বিন। 

প্ ২৩। 

রাজসাহী কলেজিয়েট "ফুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রদ্ধস্পদ শ্রীযৃক্ত বাবু 
লোকনাথ চক্রবন্তী বি, এ, মহাশয়ের সমালোচিন]। 

শ্রীযুক্ত র'মজয় বাঁগছী কত সঙ্গীতকুস্থূম। বাঁগন্ী মহাশয়ের কয়েকটী 
গান আমি গীত হইতে শুনিরাছি। তাহার সঙ্গাত-কুস্থম প্রথম খণ্ড 

অনেক, স্থলে পড়িয়া দোঁখয়াছি। « বাধন্ী মহাশর নিজে যেমন পুণ্যাস্ব। 

লোক, তীহার গানগুলি তেমনি ধর্দমভাবপ্রধান। আমি যতদূর শুনিয়াছি 

এবং পড়িয়াছি, সর্ধত্রই তাঁহার রচন। উৎ্ক্ুষ্ট ভাবময়। তাহার মন চিরদিনই 

চিন্তাপ্রবণ,. তিনি ভাবুক, এবং তাহার মনের ভাবলহরী লিপিবদ্ধ করিস! 

সাধারণকে উপহার দিতে তিনি বিশেষ প্রয়াসবাঁন।॥ এরূপ সরলচিন্ত 
সদানন্দ লোক কম দেখিতে পাওয়! যায়, দে ভাবলহরীতে আপনার মনকে 

ঢালিয়া দিনা তিনি নিজে নিন্যানন্দ অনুভব করেন, সে ভান্প্রবাহ অন্তের 

হৃদয়ে সঞ্চালিত করিয়া, সকলকে সে পুর্ণানন্দের ভাগী কপিয়া সুখী হইতে 

তাহার বিশেষ প্রয়াস দেখিতে পাওরা যায়। তিনি একজন লব্ধ গাতষ্ঠ 

আইনব্যবসায়ী, কিন্তু ভীহাঁর ব্যবসায়ে কাধাবাহুল্য মধ্যেও তিনি চিরদিনই 

কবিতা রচনা! করিয়! চিত্তাবুনোদন করিবার অব্ঠর সংগ্রহ করিক়াছেন। 

ইহা তাহার চিত্তের স্বাভাবিক" গতির পর্রিচায়ক। শেষ বয়সে এখন তিনি 
“ব্যবসায়ের কাধ্যভার ধোগ্য পুজরের প্রতি, অর্পণ করিয়া পুরাতন হিন্দুগণের 
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যায় ধ্মচিস্তা, তীর্থভ্রমণ, দেবতা-মন্দির সংস্থাপন, ধর্্মসঙ্গীত-রচন1- ও গীত 

করান ইত্যাকার কাধে পরকালের মঙ্গল সাধনে চিত্ত সম্পণ করিরাছেন । 

তদগত চিন্তে কোন কাধ্য করিলে, তাহা সচরাচর সুন্দর ও সুসম্পন্ন হইয়া 

থাকে, সেই জন্যই বোধ হয় তাহার সঙ্গীতাবলীতে তাহার পুর্ব্বরচিত' কবিতা- 
কুন্ুম অপেক্ষা রচনার উৎকর্ষ, ভাষার অধিকতর পাবরিপাট্য লক্ষিত হইল । 

এক সময়ে [তাহার কবিততা-কুহ্থম পড়িয়া গ্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, ইদানীং 

তাহার সঙ্গাভাবলী পড়িরা ও গীত হঈতে গশুনিনা তাহা অপেক্ষা অধিকতর 

প্রত ই বাগছী মহাশয় কর্মে পক্ষপাা, সংসারে থাকিয়া! দয়া- 

দাক্ষিণ্য [দি হদ্নন্তির পরিচ।লনে ধেকূপ আপন্দ লাভ করা যার সংসার হ্যাগীর 

সেরূপ আনন্দভোগের সম্ভাবনা নাই, জঙ্দীত-কুন্থমের "একস্থলে ,এই মতের 
প্রচার দেখিয়া সন্তষ্ট হইলাম । | 

(স্বাক্ষর) গ্রীলোকনাথ চক্রবর্ভী | 
রামপুর, বোয়ালিয়া 

লং ২৪। 
ট 

০ ৩০ নটর সস 

পুরুলিয়ার ডিপুটী মাজিগেট ই ধন্ বাধু শশিভষণ দন্ত মহাশয়ের অভিয়ত | 
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নং ২৫। 

“সঙ্গীত-কুন্ুম”--শ্রীযুক্ত বাবু রামজয়. ল্রগছীী প্রণীত, মোঃ বোদালিক্সা । 

রামজয় বাবু এক জন স্থ্রসিক ভাবুক কবি। ইহীর “কবিতা কুস্থমই” 



২৬ সঙ্গীত-কৃস্ম | 

তাহার দীপ্যমান প্রমাণ। স্মালোচ্য সঙ্গীত-কুস্থমের গানগুলির ভাষার 

বেশ লালিত্য এবং পারিপাট্য আছে। অধিকাংশ গানই প্রেমোদ্পীপক এবং 

সাঁধক হৃদয়ের পরিচায়ক বটে। গ্রন্থকর্তা যে আর্ধ্যধর্মে আস্থাবান্, একজন 

হদয়বাঁন্ গুরুষ এবং ভগবত্গ্রীতির ঝা! প্রেমের যে 'যৎকিঞ্চিৎ আভাস 

তাহাতে বিগ্কমান আছে, তাহা তাহার রচিত গাঁনগুলি পাঁড়লেই বেশ বুঝা 
যাঁয়। অধিকাংশ গানই রামপ্রসাদ, দাশরাথ প্রভৃতি সাধকদিগের অন্থুকরণে 
গীত হইয়াছে । পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিয়ে কয়েকটা গানাংশ উদ্ধৃত 

করা যাইতেছে এবং তাহাদের সহিত শাস্ত্রসামঞ্স্ত প্রসরই বা কতদূর 

তাহাও দেখান যাইতেছে । ১ম খণ্ড পুস্তকখানিতে সমূদায়ে ১১৪টা গান আছে। | 

গান'নুং ৪। 

অস্তে তবাশ্রয়, জীব আম্মা রয়, 

ওষধি-মাকঝারে কর তায় প্রেরণ। 

ইহা দ্বার! পুনর্জন্মের স্ছচনা করা হইস্সাছে “পঞ্চা্রি যে গতাঃ জন্ম শ্রুতেঃ” 

পঞ্চাগি অর্থাৎ, আকাশ, পর্জন্, বুষ্টি, পৃথিবী, যৌধিৎ ইত্যাদি পর্যায় ক্রমে 
মৃত জীব পুনর্ধার স্থলদেহ লাভ করে, এই শ্রুতিবাক্য সমর্থিত হইয়াছে । 

গান নাং ঞে। * 

জ্ঞানময় পঞ্চানন, দেহ মোরে তত্বজ্ঞান, 

পাই যাহে সে নির্বাণ, পরাৎপরেতে মিশিব। 

তত্বজ্ঞান লাভ হইলে উপাধিভেদে জীব শিব হইয়া যায়, তখন অখণ্ড পরম 

পুরুষ ভিন্ন আর কিছুরই সত্তা উপলব্ধি হয় না। অর্থ “স আত্মতত্বমসি 
শ্বেতকেতো” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য স্মর্থিত হইয়াছে । 

গান নং ১০। 

( আহ) কর্্মফলে কর্মক্ষেত্রে আসিলাম, 

তায় ঘিজকুলে জন্ম লভিলাম। ইত্যাদি | 

প্রাণীর মধ্যে মনুষ্জন্ম শ্রেষ্ট, সেই মন্গুষ্যর মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ ; 

এতাদৃশ বিশিষ্ট জন্মলাভ ব্রিয়! যে ব্যক্তি ভগবত্তত্ব বিদিত হইতে পারে, 

সেই সার্থকজন্মা। “এতদেব হিজন্মসাফল্যং ব্রাঙ্গণন্ত বিশেষতঃ ইত্যাদ্দি 

*স্বৃতিবাক্যের অবতারণী করা হইয়াছে । , 



দ্বিতীয়ে পরিশিষ্ট । ই 

গাঁন নং ১৩ 

হায় কর্মভূষি, এ ভাঁরতভূমি, 

বাসে বাঁসববাঞ্ছিত । ইত্যাদি । 

পৃথিবীর সমুদয় «দেশের মধ্যে ভারতবর্ষই কি বিগ্যায়। কি কুঁদ্ধিতে, কি 

বিজ্ঞানে, কি শিল্পে সকল বিষয়েই শীর্ষস্থানীয়, এই ভারতবর্ষ হইতেই 
পরম্পরাক্রমে অন্যান্য দেশে সে সমুদয় ক্রমে সম্প্রসারিত হয়, “ম্বং শ্বং 

চবিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঁঃ” ইত্যাদি স্থৃতিবাক্য প্রতিপাঁদিত। 
গান নং ৮২। 

হইতে প্রায় শেষ পধ্যস্ত। 

*  তাঁৎপধ্য--ভক্তিসহকাঁরে কেব্ল ভ্গবানের নাম, সাধনেই জীবের মুক্তি 

হইতে পারে। আর ভগবান ভিন্ন "এ সংসারে ্দীবের পরম খ্লিত্র কেহ নাই, 
কেন না সাংসারিক মিত্র সময়ে অমিত্রও হইতে পারে, অতএব আম্মোদ্ধারার্থে 
ঈদৃশ পরম মিত্রের উপানাই শ্রেয়ঃ। *আত্মাত্যেবোপাসীত ৷ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ 
প্রেয়ো বিভীৎ” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের পর্যযালোচনা* কর! হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ 

প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত সমুদয় গানগুলি বিভাগ করিলেঞদেখা যায় যে, 

তাহার প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত যথা," 

কর্মকান্ডীয়, ভক্তি বা জ্ঞামন্কা্তী্ম এবং কর্ম্ম ও ভক্তি উভয়ুকাতীয়। 
সুতরাং কর্মী এবং জ্ঞানী উভয়েই যুগপৎ, ইহা দ্বার অনেকটা উপকৃত হইবেন, 

এমন আশা করা যায়। 

হিন্দুরজিকা, ১৪ই ভাত, ১৩০১। 

নং ২৬। 

প্গাঁনগুলির অধিকাংশ বড় স্থুণীলিত হইয়াছে । শ্রীদ্রই ছাঁপাইতে দ্িবেন। 
যে সমস্ত গান প্রস্তুত করিয়াছেন, অতি সুন্দর হইয়াছে । ছুই একটী গান 

আমি তথায় থাকিলে আর্ও ভাল হওয়ার সম্ভব ছিল। যাহা হউক সে জন্য 

কোন দোষ হয় নাই ।” 

'ভ্রীরেহিণীনন্দন সেন, 
কঁলপাইগুড্ি। 



২৮ সঙ্গীত-কুম্থম |, 

নং ২৭। 

আপনার গান গুলি বড়ই পরিপাটী হইয়াছে । আজ কাল আপনার রচিত 
গানই সর্ধস্থলে গাইয়া থাকি, অন্য গাঁন সমস্ত ভূলিয়। বাইবার মত হইয়াছে । 

শ্রীকাশীমোহন চক্রবর্তী, 
অবধূত যোগী, নেপালদিঘী । 

টো পাপা 

নত ২৮। 

৬মধুস্থদন কিন্নরের কুরানুকরণে, আপনার রচিত সঙজীতগুলি অতি 

উত্কৃষ্ট হইয়াছে । পুঠিয়া রাজধানী ঝুলনের গান গাইয়! খুব প্রশংসা হইয়াছে 
এবং বিজয়া কয়েকটাও গাওয়া হইয়াছিল । 

জ্রীতারণকৃষ্ণ কিন্নর, 
উলশা | 

নং ২৯। 

সবিনয় নমস্কার নিবেদন £__- 

আপনার বিরচিত প্রথম খণ্ড “সঙ্গীতকুস্ম” আছ্োপান্ত পাঠ করিয়া পরম 

শ্রীতি লাভ করিলাম । ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যাঁয় যে ইহা! 
আপনার সাধক জীবনের সরল ও স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস" সঙ্গীভগুলির ভা 
ও ভাষা উভরই সরল, সুমধুর ও হৃদরগ্রাহী হইরাছে। ভগবানের নিকট 
প্রীর্থনা করি তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। ॥ 

সে দিবস ধন্মসভা প্রাঙ্গণে আপনার স্থাপিত শিবমন্দিরে আপনার প্রকাশিত 

ও অপ্রকাশিত কয়েকটা মধুরধ্্মপঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সম্তোষ 
লীভ করিয়াছি । এরূপ সঙ্গীত' ফতই প্রচার হইবে ততই দেশের মঙ্গল সাধন 

* শুইবে তব্বিষয়ে কোন সান্দেহ নাই। 



দ্বিতীযু পরিশিষ্ট । ২৯ 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে ভবিষ্যতে সমুদয় ধর্মসঙ্গীতগুলি একসঙ্গে এবং 

সামাজিক, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক সঙ্গীতগুলি পৃথকৃভাবে মুদ্রিত হইতে 

দেখিলে স্থুখী হইব্। 

নিবেদক, 

প্রীরুব্দিণীকান্ত চক্রবতী । 
রামপুর বোয়ালিয়া । 

৩০শে মে, ১৮৯৯ । 

চর শখ ৩০ | 

মান্তবর-- 
শ্রীযুক্ত হিন্দুরপ্রিক1 সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু । 

ষ্ঠ 

মহাশয় ! 
অত্র সহরের শ্রদ্ধাম্পদ মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু আ্মজয় বাগন্ছী মহাশয়ের 

শিবমন্দিরটা প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আলোকিত হই থেনঃজাৎনী ধারণ 
করে। সহরের বাহারই জীবনের দরকার তিনিই এখানে গেলে থেন জাবন 
পান বলিয়া আমাদের বরণ ।* শ্রীরূপ' আনন্দ-মঠ অন্ত কোনও সহরে আছে 
কি না জানি না। রামজয় বাবুর শিখমন্দির *হইবার পুন্দে ধন্দসভার 
তিমিরাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে কেহ কোন দিন আগমন করিয়াছেন কি না ঝলিন! 

বিশেষ সন্দেহের উদ্রেক হয়--বোধ হয় অঠি অল্প লোকেই আগমন করিতেন। 

প্রায় প্রতিদিন সঞ্জ্যাকালে আরতির পর এঁ মন্দিরের বারান্দায় বাগছ।ল 

বিছাঁন হইয়! থাকে । সেই বাগছালে বসিয়া বাজিয়া গায়ক গায়িকা নকল 

তাহাদের সুমধুঃস্বপ্ধে ও বাজনার 'রানজয় বাবুর সঙ্গীত-কুস্তুম সকল প্রস্ষ,টিত 
করিয়া! চতুর্দিকে সৌরভ বিস্তার করিতে থাকেন। সেই সৌরভে “পরিমল 
লৌভে” অলির স্তায় সহবুস্থ বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্র ও সন্ত্রান্ত লোকের বালক- 

বুন্দের শুভাগমন হয়। তাহারা আসিয়া রামজয় বাবুর উপদেশপুণ সুমি 
সঙ্গীত-কুস্থমের আস্মাদ "গ্রহণ করিয়া কর্ণকুইৰন পরিত্বপ্ত করত আর তাহা 

ভুলিতে পারেন না। সঙ্গীত শেষ হইলে,দরুলে এক ধাক্যে রামজর বাবুকে 
ধন্যবাদ দিতে দিতে আপন বাটুতে প্রত্যাগমন ঝরেন। র্ামজয় বাঁঝু 
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সদানন্দ মনুষা। তাহাকে সহরস্থ কেন জেলাস্ব সকলেই ডাঁলবানেন ও 

শ্রদ্ধা করেন। তিনি আঁপন মস্তি ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপন অর্থ বায় দ্বার 

সহরস্ত সকলকেই খুসী করিয়াছেন। আমর অনুরোধ করি যে রামজয় 
বাবু অতি সরল ভাঁষায় কোন একটা পাল! ধরিয়া! গান 'বাধিতে থাকেন, যেন 

তাহার নাঁম দাশরগি প্রভৃতির ন্যায় চিরস্মরণীয় হুয়। বর্তমান 'সঙ্গীত-কুন্ুম'ও 

তাহার অনেকটা সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই। 

আপনার একান্ত বশম্বদ-_- 

( উকিল) শ্রীশ্যামাচরণ মৈত্রেয় । 
বোয়ালিয়া (রাজসাহী )। 

নং ৩১। 

শ্রীযুক্ত বাঁবু রাঁমজয় বাগছী কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত সঙ্গীত-কুস্ুম । 
এই পু্তকখানি সমার্নোচনাঁর নিমিন্ত আমরা অনেক দিন হইল প্রাপ্ত হইয়াও 
ইহার সমালোচনা করিতে অনেক বিলম্ব করিয়াছি, তাহার কারণ এই, 
অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, বর্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উন্নতি 

হইয়াছে, কিন্থ আমাদের বিশ্বীস তদ্িপরীক্ু।* যথার্থ বাঙ্গাল! ভাষার বে অবনতি 
ভিন্ন কিছুই উন্নতি হয় ন্বাই, ইহাঁই আমাদের বিশ্বাস। কথায় কথায় সন্ধি, 
দীর্ঘ সমাস ও ব্যবহৃত অন্বম্সযুক্ত কঠোর সংস্কৃত শব, একটা বাঙ্গাল! 

তাঁষার ক্রিয়াপদদের সহিত মিশ্দইরা দিলে, বা অনর্থক কতকগুলি শব্দ 

উচ্চারণ করিলেই যে বাঙ্গাল ভাঁষাঁর উন্নতি হইল, ইহ আমরা স্বীকার করি 

না, “্তম্বেরমগণ বৃংহে হ্রেষে হয়চয়” কিম্বা, জল চলিতেছে, ধীরে ধীরে 
চলিতেছে, হেলিয়৷ ছুলিয়া চলিতেছে; এইরূপ বাঙলা রচনাঁকে আমর! 

কিস্তৃত কিমাঁকার বলিয়! জ্ঞান করি। “অষ্টমে মঙ্গল কার রন্বগত শনি। 

কে দিলে অনলে হাতকে ধবিল্ ফণী॥৮ এইরূপ রচনা যে সময়ে হইত, সেই 
সময়েই কি গা, পদ্য 'কি সঙ্গীত, সর্ববিষয়েই প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালাভাষার 
উন্নতি হইয়াছিল । বর্তমান সময়ে সেরূপ রচকগড নাই, সেরূপ বাঙ্গাল! 
ভাষাও নাই, স্মৃতরা্চ আমরা. বান্নীলা ভাষায় রচিত উক্ত সঙ্গীত-কুস্মের 

» সমালোচনা করিতে "মনোযোগী হই নাই। ইতিমধ্যে একদিন কোন এক 
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স্থানে একটী ব্রাহ্মণ, রামজয় বাবুর সঙ্গীত-কুস্ুমের কয়েকটা পদাবলী গান 

করিতেছিলেন, আমর! তাহা শ্রবণ করি, এবং শ্রবণ করিয়া বড়ই সন্তোষ 

লাভ করি, উহাতে আমাদের চিত্ত এত আকৃষ্ট হয়, যে*আমরা তৎপরেই 
যত্রের সহিত শী সঙ্গীতকুন্ুমের আছ্যোপান্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই, পাঠ 
করিয়া আমরা অত্যন্ত '্রীতিলাভ করিরাছি, এই গীত পুস্তকখাঁনি ভক্তি- 

রসাত্সক, ইন্থাতে বাঙ্গালা ভাষার উক্ত দোষ অতি অল্পই লক্ষিত হইল, এবং 

ইহাতে শব্দ-লালিত্য, রচনা-পারিপাঁটা, ও ভাবমাধুধ্য বেশ আছে। দ্াঁশরথি 
ও মধুকাণ প্রসৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পদাবলীর অন্গুকরণে রামজয় 

বাবু এই পুস্তকখাঁনি রচন! করিয়াছেন। রামজয় বাবু সুষ্কবি ভাবুক ভক্ত 

ও সাত্বিক পুরুষ, তিনি অর্থ বা খ্যাতি লান্দের নিমিত্ত এই পুস্তক রচনা করেন 

নাই, সংসারানল-সন্তপ্ত মানব-হ্ৃদয়কে সুশাতল হরিভক্তি-বারি-সেচনে 

অভিষিক্ত করার নিমিত্তই তিনি এই সঙ্গীত-কুস্ম রচনা করিয়া বিনা মুগ্যে 

ব্তিরণ করিতেছেন। ইহাতে রাম্জয় বাবু যে প্রাতঃম্মরণীয় ব্যক্তি তাহ. 5 
সন্দেহ নাই 1 রঙে 

হিন্দুরঞ্জিকা, ২৫শে টজ্যষ্ঠ, ১৩০১। 

খ। কবিতা-কুম্থম' শন্বন্ধে সংবাদপত্রের মত ও . 

ব্যক্তিগত অভিপ্রায় । 

নং১। 

সংবাদ প্রভাকর । ৫২ ভাগ, ২৯২ সংখ্যা । 

“সমালোচ্য গ্রন্থখানি আমরা আদরের সহিত পাঠ করিয়াছি । ইহাতে 

দ্বাবিংশতিটা বিষয় “অবলম্বনে কবিতা-দাম গ্রথিত হইয়াছে। কবি যদিও 
সাধারণের নিকট পরিচিত নহেন, কিন্তু তীহার কবিতাব্লী অনিন্দনীয় হই- 

য়াছে। যাহা পাঠ করিজে করিতে হৃদয়ের সহিত মিশিয়া যায়, তাহাই সরল 

কবিতা । গ্রস্থকারের সেই সরল কবিতামালায় গ্রন্থন্শক্তি বিলক্ষণ আছে । 

এখনকার জন কতক নবীন কবি যেরূপ ভাঙ্গন্নাসা, প্রেম, সোহাগ, অনুরাগ, 

মদ্দিরা, কামিনী, কটাক্ষ, মিলন, বিচ্ছেদ লইয়া জ্বালাতন আরম্ভ করিয়াছেন, 
বিলাতী গন্ধহীন ফুলে দেশীয় সাঁজী সাঁজাইন়! বাঙ্গাল! সাহিত্য-সংসারে উপহার ' 
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দিতেছেন, কবিতা-কুসুম-শ্রন্থকার সে শ্রেণীর কবি নছেন। ইহার হয় 
স্বদেশের ছুঃখে থে কাতর স্বজাতির জন্য যে ইহার প্রাণ কাদিয়া থাকে, গ্রন্থে 
তাহার বিলক্ষণ *্পব্চির প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবিতা-কুস্থমের এক একটী 

কবিত। অত চমংকার হইয়াছে । বাণ! প্রতাপসিংহ শীর্ষক কবিতাটা সবিশেষ 

প্রশংসনীর়। আমাদিগের বাসন! ছিল, এই একটী "কবিতা উদ্ধৃত করিয়া 
পাঠকগণকে উপহার দিব, কিন্ত স্থানাভাবে আমাদিগ্রের সে আশা ফ্লফল হইল 

ন1। কাব্য-প্রির ব্যক্তিগণ এতৎপাঠে যে পরিতুষ্ট হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। 

নং ২। 

এডুকেশন গেজেট । 5৪শ খণ্ড । ৪৬ সংখ্যা 

“ইহাতে নানা বিষয়ক কতিপয় পদ্য প্রবন্ধ প্রণীত হইয়াছে ।” « * % 

রচনা ওজস্বিতা এবং অনেক স্থলে যখোচিত বূস ভাবাদির অভিব্যন্তিতে 

বঞ্চিত হয় নাই। 

নং ৩। 

গ্রামবার্তী । ২০শ ভার্গ। ৪০ সংখ্যা । 

* * * ইহাতে আমরা কবির হৃদয়ের চিস্তা-শক্তি, সহানুভূতি পূর্ণ 

পরছুঃথকাতরতা, এবং হতভাগিনী জন্মভূমির জন্য আন্তরিক মমতা! প্রভাতি 
কতকগুলি সদ্গুণের থিকাশ দেখিতে পাই।  ব্বাজগানের উজ্জ্বল রত 

মহাপুরুষ প্রতাঁপের অবিকৃত চিত্রে আমর] বিশেষ সুখী হইয়াছি। 

রি 

নং ৪। 

ভারতমিহির। ২য় ভাগ। ১ম সংখ্যা। 

% ক *% বূচনা ও ভাব দেখিঘা আমরা সুখী হইলাম। আমন সম্বন্ধে 
রাঁজনাহীর দরবারে যে অবিদ্ার হইয়াছে, তাহ! পাঁঠ কৰিলে বাস্তবিক পূর্ব 
স্থৃত উ্লিয়া উঠে। 
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হব ৫ 1 

ভাঁরত-দর্পণ ১ম ভাগ । ৮ম সংখ্যা । 

“কুবি তাহার নাম প্রকাশ করেন নাই । ধিনি হউন না কেন, কবিতা! 

লিখিবার তীহাঁর বে 'বেশ ক্ষমতা আছে এ কথা আমরা হৃদয়ের সহিত বলিব । 

তিনি স্বদেশের জন্য মাঝে মাঝে অশ্রপাত করিয়াছেন ।” 

নং ওত 

পাবনা বাঁকাব্ই। , 

“পুস্তকখানি আমরা আঁগ্োপান্ত পাঠ করিয়াছি, ইহার ভষ্টী! প্রায়ই ক্রতি- 

সুখকর এবং প্রাঞ্জল। গ্রন্থকারের পগ্ভরচনং যে পটুতাঁ ও আগ্রহ আছে, 
তাহ! বুঝিতে পারা যায় ।” 

পাকি 

নং এ । 

প্রতিকার 1 ৭ম ভাগ । ২৭শ সংখ্যা। 

“এই কবিতাবলীর কবিকে আমর! চিনি না, তিশ্লি আমাদিগকে চিনিবার 
অবসরও দেন নাই, স্ত্ং অন্যলীক্ষে থাকিয়। প্রকাশকের দ্বারাই কার্য সমাপা 

করাইয়ছেন। বস্ততঃ আঙ্ বল খামুখেয়।লি নযালেচিকের হস্তে বেদলিলি 

গ্রন্কারগণকে বিনাকাবণে যৈরূপ নাস্থানাবুদ্ধ হইতে হয় মে, গ্রন্থকার বলি 

পরিচয় দেওয়া অনেক সময়ে বিড়ন্বনা হইয়া উঠে। ফলতঃ এটা সমালোচক- 
গণের নিতান্ত জুলুম। * * কবিতাকুন্মখানি পাঠ করিক়্া আমরা জ্রীত 

হইয়াছি। ইহাতে অনেকগুলি বিষ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং প্রায় প্রতি 

বিষয়েই গ্রন্থকার আপন কবিত্বশক্তির ও উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। 

স্বদেশের দুঃখে, ভারতের দুঃখে কবিষ্ঘ প্রকৃত কাঁদিয়া থাকেন, এবং অপরকে ও 

কাদাইতে জানেন, তিনি গ্রন্থের রুহুল স্থলে তাহা দেখাইয়াঁছেন। 

( পনিশীথকাল” 'নব পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমণ ও “চাক গেল পাখী” কবিতা 

উদ্ধত করিয়া ) 

“এইরূপ একটা একটা ছত্রের জন্য আমতা গ্রন্থকারকে হৃদক্ের শোণিত 

দিতে পারি। * * গ্রন্থকার ,দ্বিতীয় »শ্রেণীষ্ক কবিগণের মধ্যে উচ্চ আসন 

পাইবার যোগ্য 1” 
ঁ 



৩৪ সঙ্গীভ-কুস্ত্রম 1 

নং ৮। 

সোমপ্রকাশ। ২৭শ ভাগ । ৩৬ সংখ্যা। 

“ইহাতে নিক্ীথকাল' “চিরদিন সমভাবে থাকে কবে কার ইত্যা্গি 
অনেকগুলি বিষয় পদ্যে বিরচিত হইয়াছে । কুসুম দর্শন করিলে নয়ন ও 

মনের আনন্দ জন্মে, স্পর্শে ত্গিক্্রিয় অমৃত রসে সিক্ক হয়, উহার 'আঘাণে 

প্রাথেত্দ্রি় পবিভ্র হয়। * * ” 

নং ৯। 

হিম্দুরঞ্জিকা । ১৫শ ভাগ । ৪০শ সংখ্যা । ূ 

পগ্রন্থথানমি আগ্ভন্ত পাঠে পরম প্রীতি পাইয়াছি। উহাতে কবির উদার 

হৃদয়ের ও পরছুঃখবাতরতার পরিচয় পাওয়া যাগ্ন। এনশাথকাল' পদ্ঘটার 
রচন। ও ভাব সুন্দর । * '* বাদিদ্না করধৃত রজ্জ,বদ্ধ বানরের" সহিত 

আমাদের বর্তমান অবস্থার তুলনায় নূতন ভাঁবব্যঞ্ক ও পরীতিগ্রদ । “নিশীথে 
চোক গেল পাখী, পড়িয়। আমাদের পূর্ব্ব গৌরবের এবং আমাদের অবাবেকিতা- 
জনিত সেই গৌরব ধ্বংসের চিত্র দেখিতে পাঁই। কৰি ইত্তিহাসগত প্ররত 

ঘটন1 লইয়া সুখ-ছুঃখ-পর্ণ সংসারের প্রত সুখী ছুখী বাছিয় লইয়া প্রকৃতির 

কবিজনোচিত চিত্র আঁকিতে সফ্লপ্রধত্র হইয়াছেন । মহারাণা প্রতাপের 
চিত্রে রাঁজ্যচ্যুত, নিঃসহায়, নিঃসগ্ষল, অবস্থার ও জন্মভু ভূমির উদ্ধারের জন্ত 

মহারাণাঁর অভুল অধ্যবসায়, মহিষীর পতিপরায়ণতা ও বীররমণী-হৃদয়োচিত 
উৎসাহবাক্য, নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও বাঠোররমীর অক্নান ব্দনে স্বীয় 

পুক্রকে যুদ্ধে প্রেরণ, শক্তের ভ্রাত্তমিলনে ক্ষত্রিয়োচিত উত্তেজনাবাক্য 

প্রভৃতি স্থল বাস্তবিক সঙ্গদয় পাঠকের হৃঢ়য়গ্রাহী ও প্রশংসার যোগ্য । রচন! 

আগ্ঘাস্ত প্রাঞ্জল, ওজোগুণবিশিষ্ট কবিহৃদয়ের গুঢ়তম-ভাব-বিকাশ ।» 

নং ১০। 

শক্তি । ১ম ভাগ । ৭ম সংখাখ। 

"আমরা এই গ্রস্থখাঁনি আোপাস্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম । “বাঁদিয়া- 
করধুত রঙ্জবন্ধ বানর? ও নিশীথে “চোক গেল পাখী” এবং “মহারাণা! প্রতাপ 



দ্বিতীয় পরিশিষ্ট । ৩৫ 

₹স্ংহ' প্রভৃতি শীর্ষক কবিতাগুি আমাদের বড় ভাল লাগিল। গ্রন্থকার 

নিজের নাম দ্রেনদুনাই, কিন্তু তিনি যে এক জন হুদয়বান লোৌক, তাহা আমর! 
বুঝিতে পাঁরিয়াছি। তিনি দরিদ্রের ছুঃখে ক্রন্দন করেন, তিনি মাতৃভূমিকে 

যথার্থই ভালবামেন।, আমরা তাহার পুস্তকখানি পড়িবার সময়, তাহার 
কবিত্বের কথা ভুলিরা উহার জদয়েরই প্রশংসা করি। * * এ পুস্তকখানির 
একটী মহৎ গুণ (অনেকে হয় ত সেটা দোষ বজিবেন ) এই যে, ইহাতে 
সেই চিরকেলে প্রণয়ের কথা নাই। কবি কখন দেশের ছুরবস্থা, কখন 

জমিদারের অত্যাচার, কখন কোন এ্রতিহাঁসিক ঘটনা সম্বন্ধে নিজ মনোভাব 

ব্যক্ত করিয়াছেন |" 

নং রথ ১1 

রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ । ২৩শ খণ্ড | ১০২৩ সংখ্যা । 

**% * সমীলোচ্য-কবিভা-রচয়িত।” এক জন কবি-নামের যোগা। তিনি 

কেন যে আপনার নাম গোপন করিয়াছেন, বলিতে রি না 

স্বর্ণ অলঙ্কার যাঁর! পরে শিরোদেশে, 

কণ্ঠে, হঠম্ত, পীর নপুকি রজত চরণে ? 
রস্থকারের এই উক্তি তাহার সরলঞ্হৃদয়ের পরিচায়ক মাত্র, তাহার 

কবিতা-কুক্গুম কিন্ত বঙ্গমাতাঁর গলদেশে সুন্দর শোভা প্রকাশ করিয়াছে । 

কাব্যে ঘষে ধর্ম থাকিলে হৃদয় মাঁতাঁয়, কবিড়া-কুজুমে তাহ! বিস্তর আছে, অথচ 

অধিকাংশ বঙ্গকবিরি প্রিষ্স, 'নলিনী দল" “ভ্রমরগুঞ্জন? 'বাঁচিনাকো। আর” “প্রেয়সী 
আমার” প্রভৃতি অধঃপতনের শব্ববিস্তাসের ছড়াছড়ি নাই। অনেকগুলি 
কবিতাই ভারতেরু পুর্ব্ব গৌবরবরক্করশ স্মরণ-পথে আনিয়া পাঠকের বর্তমান 
নিজ্জীব হৃদয়ে বল সধশর করিয়া দিয়! সংসাহসে পুর্ণ করে । আজি কালি 
এইক্ধপ লেখাই চাই, কবিতাগুলি বেশ প্রাঞ্জল ও স্ভাঁবপূর্ণ, পাঠমাত্রেই 
হৃদয় মোহিত হয়, “জগতৈ হইবে শূন্ত সেই মহাঁঝুল? ভাবিয়া! শিহরিয়! উঠে । 
নবীন কবির প্রতি পরিশেষে এই ব্যক্তব্য, দ্তিনি ইহার দ্বিতীয় খণ্ড সত্থর 

বাহির করিয়া কাব্যরদঙ্ড জনের, কৃতজ্ঞতাভাউষ্জ হউনু। * *” 
জিনলালাপারাারী কয়জন 
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৩৮ সঙ্গীত-কুস্থম । 

লং ১৮ । 

“কবিতাকুস্ুম পাঠ করিয়া সান্কাষ লাঁভ করিয়াছি । পুস্তকখানিতে 

বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে কবিতা আছে । আমি ইহার যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে 

বোধ হয়*যে, এখানি অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের পাঁঠ্য পুস্তক হইতে পারে । 

ধাহাঁরা উচ্চ শ্রেণীর পগ্গ্রস্থ পাঠ করিয়াছেন, উহারাও অবকাশ মতে 

এ পুস্তকখানি পাঠ করিলে সন্তষ্ট হইবারই সস্তাবনা। সং * * 

“কবিতাকুস্থম যে একখানি পাঠোপযোগী পুস্তক, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ 

নাই ।, “মহারাণা প্রতাপ সিংহ” আর এমুমূর্বযবার স্বপ্নে মাতৃদর্শনে থেদ” 

এই ছুইটী কবিতপ্ন গ্রন্থকারের প্ররুত কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 

কবিতাকুক্গম-প্রণেতা ত্বাহার কবিতায় শ্বদেশান্ুরাগ ও পর-ছঃখ-কাতরতার' 

বিলক্ষণ পরিচঠ দিয়াছেন " 

শ্ফণিভূষণ মুখোঁপীধ্যাঁয়, বি, এস, সি। 
রাঁজসাহী, কলেজের বিজ্ঞানীধ্যাপক । 

নং ১৯। 

“কযিতাকুস্থূম* পাঠে সাঁতিশয় গীত হইলীম। %' * ক কয়েকটী কবিতা 
আদ্যোপাস্ত অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইন্লাছে, স্ * কবিতাকুস্থম সম্বন্ধে আমার মভ 

এই» ইহাকে একথানি উত্তম গ্রন্থ বল! যাইতে পারে, ততপ্তিন্ন ইহা অনেকগুলি 
উৎক্কষ্ট কাব্যের জ্যেষ্ঠ সহোদর হইবে এক্প প্রত্যাশা করাও অসঙ্গত নহে। 

শ্রীবিপিনবিহা'রী গুপ্ত, এম্, এ । 
রাঁজসাহী কলে:জর ভূতপুর্ব গণিতাধ্যাপক । 

পারার ০৬০ 

নং ২০। 

কবিতাকুস্থমের অনেক গুলি কবিতা পড়িয়া র্িশেষ প্রীত হইলাম । 
অনেকস্থলে কবিতাকুস্থমেরু কবি, সুন্দর ভাঁবুময় ও পাঠকের মনে ভাবের 
উদ্রেক করিয়া দেয়। * * কবিতাকু্মের প্রশংসা করিবার জিনিদ অনেক 
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আছে এবং কবিতাগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাব-পূর্ণ * * এরূপ স্বতঃপ্রথত 
সুন্দর ভাব কবিতাকুস্থমের অনেক স্তালে আছে । 

্রীলোকনাথ চক্রবন্তীঁ, বি, এ। 
8 অপ অন 

নহ ২১। 

+ * গ্রন্থখানি আছত্ত পাঠ করিয়া! গরকারেৰ অদেশ, জাতি এবং স্বধর্ের 
প্রতি আন্তরিক গাঁড় অস্থুরগের অনেক পরিলয় পারছি । &এক দেশের স্বখ 
হঃখে অন্য দেশের সন্তোষ বিষাঁদ অল্প হইলেও রচয়িত্ীর স্বদেশান্ুরাগ অবশ্ত 
প্রশংসনীয় এবং সকল জীবনেরই সমান'আদর্শ। , ০. ৭ 

পনিশীথকাঁল” প্রবন্ধে পাপের বিভীষিকা মূর্তি অক্কিত করিতে গ্রন্থকার 
ত্বজাঁতীয়, বিজাতীয় অনেক জীবনকেই লক্ষ করিয়াছেন, এটীও গ্রন্তকারের 
স্বদেশীনূরাগ-মিশ্রিত ধর্্মপিপাসার পরিচায়ক । “চিরদিন সমভাবে থাকে কবে 
কার” প্রবন্ধটী নিতান্ত ক্ুদ্রাপ্পতন হইলেও নিজ নামের অনেক, সার্থকতা রক্ষা 
করিয়াছে 

বাদিযা-কর-ধৃত-রজ্জ, বদ্ধ ঝনর' প্রবন্ধের দৃীস্তস্থল ভারতবাসী আর্য্য 
সম্ভান। সময়ান্গনারে এপ দৃষ্টান্ত আমাদেশ্র পক্ষে জ্লসঙ্গভ নহে । 

নিবপিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গ' এ প্রবন্ধের গুড় তাৎপর্য সঙ্গদয় বঙ্গবাপীর গভীর 
মর্মস্পর্শী, ইহাই নিতান্ত স্থখের বিষয় 

“নিণীথে চোঁক্* গেল পাখী” এ প্রবন্ধে পাঁধীর চিৎকারের যে কয়েকটী কারণ 
প্রদর্শিত হইয়াছে এবং “চোঁক্ গেল কেন? থাঁকিলে ত বাবে? এই হইতে 

আরম্ভ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার পর্যন্ত প্রান ও বর্তমান আর্ধ্যসমাজকে 
লক্ষ্য করিয়া যাহা! কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও 
আমর! গ্রন্থকারের জন্য হৃদয় বিদীণ করিতে বাধ্য, কারণ তাহার এ কবিত। 
পাঠকের যে আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটিত করে, সে আনন্দ বাহিরে প্রকাশ করা 
নিতান্ত কঠিন | *% " 

“অতঃপর প্রতিহাসিক প্রস্তান্ গ্রন্থবণরের কল্পনা, এবং শ্থানীয় ঘটনাবলী 
অবলম্বনে যে সকল প্রবন্ধ প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের স্দেশীজকাগ, 
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জন্মভূমির প্রতি ভক্তি এবং শ্বজাতীয় প্রেমই সমধিক প্রশংসনীয় । অনেকস্থলেই 
ভাষার বিস্যাসে বিলক্ষণ ওজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছে। * * 

“জবার ফুলে «গোলাপের স্যার গন্ধ না থাকিলেও রাঁগের প্রভায় তাহা 

যেমন বীর সাধকের কাধ্য সাধনে জলম্ত উদ্দীপন, তদ্রপ এই কন্টকহীন 

কবি তাকুক্থমে বিলাসের সৌরভ ন। খাকিলেও তাহার অস্গরাগ-রাগ আমাদের 
সামাজিক হিতসাঁধনে অবশ্তই জলন্ত উদ্দীপন ৷ * * 

পাঠকের পক্ষপাতশৃন্ত' কৌতৃহল থাকিলে তিনি কুসুম্টা হস্তে করিয়াই 
তাহার উপযোগিতা অনায়াসে অন্গভব করিতে পারিবেন 1৮ 

কবিরত্ব ভ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব | 
'*কুমারখাঁলী সংস্কৃত টোল। * 

নং ২২। 

* * কবিতাঁকুস্থম «কাবা প্রধানতঃ ঘটনাময়, কিন্তু কবিতাকুস্থমে 
কল্পনাময় কবিক্বারও অসগ্াব নাই। গ্রন্থের প্রথম কবিতাটাই তাহার উজ্্বল 
দৃষ্টান্ত । কবি ককন্পনা-কুক্মে মালা গীঁখিতে গৃথিতে বাস্তব ঘটনায় এক 

একটা উজ্জল মণি মধ্যে মধ্যে এমনৎ নিপুণধ্তাবে , গাঁথিয়া বাখিয়াছেন যে, 

তাহা পাঠ করিক্জা মোস্কধিত হইঠে হয়। আবার মহারাণা প্রতাপসিংহের 

কবিতাটা ঘটনাময় কবিতার একটী জ্বলন্ত উদাহরণ। রাজপুতকুলের 

সেই অনিবন্ত প্রদীপ, ভারত-ইত্তিহাসের সেই উজ্জ্বল রত্ব, আধ্য-বীর্যের 

সেই জলন্ত কীন্তি, কবির সঞ্জীবন মন্ত্র-বলে জীবন্ত মূর্তি ধার করিয়া পাঠকের 
নয়ন-সমীপে উপনীত হয়, হৃদয়বান্ পাঠক পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ 
করিতে পারেন না । ক্রুণর্পাম্মক কবির্তীগুলি পাঠ করিলেই বোধ হয়, 

কবি যেন হস্তদ্বারা অশ্রমোচন করিতে করিতে ছুঃখের সঙ্গীত গাইতেছেন। 
আমরা ভরসা করি, পাঠক, কবিতাকুস্থম পড়িয়া,আমাদের মত সুখী হইবেন” 

শ্রীশরচ্চন্দ্ চৌ ধুরী। 
(মহা পুন্তা ও চিতোরের বীরগান প্রভৃতি কাব্য প্রণেতা 

এবং শিক্ষাপরিচর-সম্পাদক )। 
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লং ২৩। 

কবিতা-কুস্থম-গ্রন্থকার হৃদফ্লবান্ কবি, পরের ছুঃখে, দেশের হৃদ্দশায়, 
জাতীয় অধঃপতনে, ভাইয়ের পতনে, উপকারীর বিচ্ছেদে *এমন কি, নীচ 

পশু জাতির ছঃখে তাহার হৃদয় গলিয়্াছে। তিনি রজ্জ বদ্ধ বানরের ছঃখেও 

যন্ত্রণায় কষ্ট অনুভব করিয়া হতভাগ্য দেশের জন্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা প্রকাশ 

করিয়াছেন। বাদিয়াঁককধৃত-বাঁনর স্পাঠ্য ও শিক্ষণীয়, ইহাতে কবি-হৃদয়ের 

উদারতা, প্রশস্ততা ও হিটৈষিতা প্রভৃতি সদ্গণের মহিমা প্রকাশিত 

হইয়াছে। ** কবিস্বদেশ ও স্বজাতিবতপল, “চোক্ গেল পাঁখী” তাহার 
সাক্ষী, অন্ধ পাখী কাদিতে পারে, তাহার রোদন ও সুসঙ্গত & তাহার কান্নার 

ভাব সুন্দর । পপ্রতাঁপসিংহ” কবিতাটা সুন্দর ও সুপাঠিচ * * * শুদ্ধ প্রতাপ 

সিংহ কবিতা দ্বারা কবির গুণের ভাবের পরিচয় * পাইয়া, এই একমাত্র 

কবিতা দ্বারা (পুস্তক না লিখিলেও ) প্রশস্ত হ্ ইতে পারিতেন। “নির্জন 

কারাঁবাঁসী” কবিতা দ্বারা কবি একটা চিত্রের চিত্র সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন * * 
বর্তমান প্রজা জমিদার আইনের সময়ে এ চিন্রটা উপ্মুক্ত হইয়াছে । কবিতা- 
কুসুম সুপাঁঠ্য। কবির জদয়-গতি অনন্ত, এক দেশে বদ্ধ নহে * * ইহ] 
বালক বালিকা পাঠ করিতে পারে এবং কাব্যপ্রিম যুবকদিগের ও মনোরঞ্জন 

করিবে । আশা করি, ইহ্থার দ্িস্টীক্ খণ্ড আমরা 1 দেখিতে পাইব।” 

প্রীঅঘোরনাথ শখোপাধ্যায় | 
স্তরপাঁড়। জয়নগর পাঠালয়ের সম্পাদক ও রাবণবধ 

প্রভৃতি কাব্যপ্রণেতা । 

্ু ২৪ । 

আপনার কবিতংকুক্ম পাঠ গ্রীত হইয়াছি। বস্ততঃ কুন্ুমগুলির কেৰ্ল 

উদ্ভানশোভাকারিণী শক্তিই যে আছে এরূপ নর- সুগন্ধ ও বিলক্ষণ আছে । 

বশঙদ । 

্ীকালীকিশোর মুন্দী জমিদার । 
সের্পুর, বগুড়া । 

৩ 
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নং ২৫। 
* আপনার উপহার “কবিতা-কুস্থম” পড়িয়৷ বিলক্ষণ তৃপ্তিলাত করিয়াছি । 

রচন! অতি সুন্দর হইয়াছে, এবং তাহা সকলের নিকট সবিশেষ আদরণীয় 

হইবে সূন্দেহ নাই। 
বশ্হ্বদ 

ভ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় । 
(রাজগাহীর ভূতপূর্ব্ব সবার্ডিনেট জজু ১ 

নং ২৬ 

কবিতা-কুসুম পাঠ করিয়া! পরম,গ্রীত হইয়াছি। কবিতাগুলির অধিকাংশই 
স্বজাঁতি-প্রেন ও পরছঃখকাতরতার “পরিচায়ক । কবিতার ভাষা কমনীয়, 

শ্রতিস্থখকর, প্রাঞ্জল, ও হ্ৃদয়গ্রাহিণী বটে। ইহার সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা! 

পরাণ প্রতাপসিংহ” উভ1 উদ্দীপনাময় ও হৃদয়গ্রাহিণী, নাটোর দরবার সম্বন্ধে 

কবিত। পাঠে, স্থৃতি জাগুরিত, সমবেদনা উদ্দীপ্ত হইয়া মর্মসুল ব্যথিত,_-হুদয় 

স্তম্ভিত হয়।; কবি-হৃদয়ে যে সকল ধর্ম সমাবেশ থাকিলে কবিতা ভাবময়ী, 

মাধুধ্যময়ী, আবেগময়ী হয়,__যাহীতে শ্রবণ তৃপ্ত, হৃদর মোহিত, ও স্ুি্ধ 
কল্পনা-নীরে পরিপ্ীত হয়, কব্তাকুগ্জ্ধর অধিকাংশ কবিতা বস্ততঃ 

তৎপরিচায়ক। 
ভবদীয় বশম্বদ 

প্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার । 
(তাড়াশ, পাবনা । ) 
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মহাশয়, ূ | 
কবিতাকুস্থম গ্রক্মুশিত হইলেই অনি তাহার অনেকপ্ু! লি কবিতা আছ্বস্ত 

পাঠ করি। যদিও গ্রন্থখানির কোন কোন বিষয়ে দোষ লক্ষিত হইল, আমি 
অনেকগুলি কবিতা পড়িয়! বিশেষ প্রীতি লাভ কারিলাম। দেখিলাম কবিতা- 

কুসুমের কবিতা অনেক স্থলে সুন্দর ভাবময়, অনেক্ স্থলে কবিতায় পাঠকের 
মনে ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। বস্তঃ গ্রন্থথানি পড়িয়া আদি গ্রন্থকাঁরকে 

মনে মনে প্রশংসাই করিলায়। এমন সময়ে একদিন বঙ্গবাসীতে নিম্বলিখিত- 

রূপে সমালোচনা দেখিতে প্ণইলাঁমি।& | 
প্রস্থকাঁর কবিত| লিখিতে জানেন না। ' 'নব-পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্ব' কবিতাটা 

দেখুন”-_ 

“নুতন পিঞ্জরে পশি ময়না ্িহঙগ, 

'ধহিছে কি তব মনে সম্তোষ-তরঙ্গ ? 

কেন হবে সুখ ? দুঃখ হলো! না ত ভঙ্গ! 

দুডতর বন্দী আর(ও) হার যথা বঙ্গ !” 

“একি কবিতা রর ছেলে খেলা ?” 

পগ্রস্থকাঁর কবিতা লিখিতে জানেন না” এইটুকু পড়িয়া ভাবিলাম বঙ্গবাসী 

কি গ্রন্থ সমালোচনা করিতেছেন ক্ষি গ্রন্থকার সমালোচনা করিতেছেন ? 

পরে কবিতা উদ্ধৃত করিয়৷ ব্্গবাঁসী যখন বলিয়াছেন যে “একি কবিতা না 

ছেলে খেল ?” তখন ধুঝিলাম' গ্রন্থের সুমলোচন। ারন্ত হইয়াছে। কিন্তু 

অন্ত কিছুই দেখিলাম না । 
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১৪৮ পৃষ্ঠা মধ্যে ৮ ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গবাসী দেখাইয়াছেন কবিতা- 
কু্থমে কবিতা নাই “সব ছেলে খেলা”; বিশেষতঃ যে কয়েক ছত্র উঠান 
হইয়াছে তাহার 'নধ্যেই বা এরূপ কঠোর সমালোচনার উপযুক্ত কি আছে 
খুঁজিয়৷ পাইলাম না । লেখক নবপিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের' সহিত বঙ্গের অথবা 
কাহার সহিত নবপিঞ্জরনদ্ধ বিহ্্গে তুলনা করিলেন? নবপিঞ্জর দেখিয়! 
বিহঙ্গের আনন্দ করিবার কোন কারণ নাই ;) এপ পিঞ্জর দেখিতে সুন্দর 
হইলেও তাহা কেবল বন্ধন দুঢ়তর করিবার জন্যই বঙ্গের পরিবর্তিত অবস্থা 

নৃতন টাক্চিক্য আছে। দেখিয়া ভুলিবার অনেক জিনিষ আছে । কিন্ত 

অনুধাবন করিলে ইহাতে বন্দীর সুখের কারণ কিছুই নাই। হয়ত পুরাতন 

পিঞ্জর ভাঙ্দিয়া পূর্ব প্রভুর হস্ত হইচুত যুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্ক নূতন 

প্রভূর দৃঢ়তর গিঞ্জরে আবদ্ধ হওয়ায় স্বাধীনতার অশা একেবারেই লোপ 

পাইয়াছে। 

কবিতাটাতে আর কিছু না থাকুক, ভাবটা ঘে ছেলে মানুষের নহে তাহা 
“বঙ্গ বাসী” ভিন্ন সকলেহঁ দেখিতে পাইবেন। 

কবিস্ভাকুস্থমে প্রশংসা করিবার যে জিনিষ আছে তাহার প্রমাণস্বরূপ 
নিশাথকাঁল বর্ণনা হইতে কয়েকটা কবিতা উদ্ভুতক্ষরিলাম। 

মান্কোলে শিশু, জাখিছে কান্দিছে, 
আরাম লভিছে কেহ। 

কত দিন নেত্রে, " ঝরিতেছে অশ্র, 
আর্দরয়া অশ্বর দেহ ॥ 

কত নিরাশ্রয়, সুপ্ত তরুমূলে, 

কাদে কত গ্রিরহিণী। | 

শ্রীহীন সম্রাট, কত চিন্তাকুল, 
আসন্ন বিপদ গণি ॥ 

অন্তত্র----বিগত নিশীথে জনমৈর তরে 

হারায়েঞ্ যেই তনয়-র্তন 

নীরবে কীদিচছ:ভাঁবিছে বা কেহ 

কা বাছ। জীয়ে ছিল এনক্ষণ” | 
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গুই স্থানে বসি শিয়রে বাচার 

ফৈলিয়াছি আহা পাপ আখি-নীর 

ওই স্থানে হায় হারাঁয়েছি আমি 

* জীবন-সম্বল এই দুঃখিনীর! 

কবিতা কয়েকটা "সুন্দর এবং স্বাভাবিক ভাবপূর্ণ। এরূপ সরল স্বতঃ-, 
গ্রঙ্থত সুন্দর ভাব কিতাকুস্থমের অনেক স্থলে আছে। বঙ্গবাসীর সমা- 

লোচনার পরে অনেকগুলি প্রবীণ সংবাদপত্র এবং সাহিত্য-সংসারে 
স্থপরিচিত অনেক ব্যক্তি কবিতাকুন্ুমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন ॥ কেহ 

,কেহ কবিতাকুন্থম-রচস্বিভাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণ মধ্যে উচ্চ আপন 

দিয়াছেন। সু্বরাং বঙ্গবাসীর উদ্দেস্তে'আমি এই পত্র লিখিতেছি না। 
সয়্ালোচকেরর্ীয়িত্ব না! বুঝিয়। সমালোচক হইয়া ঈর্ষ়ান যে দোষের কথা 

তাহাই আমার বলিবার উদ্দেস্টয। 

বশম্বাদ 

শ্ীলোকনাথ চক্রবসুী বি, এ, 
র।জসাহী কলেজিএট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ও 

আধ্যদশনের লেখক । 

আসিস অল 

না 

নং ২৯। 

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখাঁনিতে খুণ্ড খণ্ড যদিচ অক্পসখ্যক কবিতা আছে, 

তথাপি ইহার প্রত্যেক অক্ষরে স্বদেশান্ুরাগের অল্লানভাব বিরাজ করিতেছে । 
তজ্জন্ত এই গ্রন্থথানি একটা ব্হুমূল্য-রত্ব-নির্ববিশেষ | 

স্বদেশীয়ের ছুঃথে ক্েরেদন, আমাদের এমনই সৃহান্থভূতির সামগ্রী যে ইহাঁকে 
যেরূপ আকারে যখন নিরীক্ষণ কষ্ধি, তখনই নবীন বলিয়া উপলব্ধি হয়। 

আমরা এস্থলে বঙ্গবাসী-পত্রিকা-সম্পাজ্র যে ছইটা কবিতাকে দ্বণাঁর চক্ষে 
দেখিরা৷ উপমাস্থলে গ্রহণ কারিয়াছ্ছেন» “তাহাই প্উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনার 
প্রবৃত্ত হইলাম । 



৪৬ সঙ্গীত-কুস্থুম 

“নূতন পিঞ্ররে পশি ময়ন! বিহঙ্গ” ইত্যাদি, কবি এই উপলক্ষে দশটা 
কিতা বিন্যাস করিয়াছেন, কিন্তু উপরোক্ত ছুইটী কধিতাঁতেই তাহার উদদেশ্ত 

ব্যক্ত হইয়াছে । কুবি এইস্থলে বঙ্গদেশের সহিত পুরাতন পিগ্রর হইতে নব 
পিঞ্রান্তব্ে নিবদ্ধ ময়না পাখীর তুলনা করিয়! ছুঃখের বেগে হৃদয় খুলিয়া 
ঝান্দিয়াছেন, পিঞ্র নূতন হইলেও ময়নার তাহাতে সুখ কি? বরং উন্মুক্ত 
কণ্টকময় বেতসকুঞ্জই মূল্যবান্। বন্দীর স্বর্ণ ও লৌহ পিঞ্জর উভয়েই 
সমভাবে স্বাধীনতার প্রতিল্োধক তাই ময়না উড়িয়া যাইবার জন্য সর্বদাই 

চেষ্টিত॥ « 

বঙ্গবাঁসী মুসলগাঁন রাজত্ব পুরাতন পিঞ্জর হইতে শ্বেতদ্বীপের নব পিঞ্জরে 

প্রবেশ করিয়াছেন ত্থা্ছি তাহাঁদের সু কৈ? এতুলনা কি মধুর নয়? ৃ 

কবি ইহা অপেক্ষা কান্দিখার বিষয় আর কি পাইবেন +. 

ইহা? ভিন্ন স্থকার নাটোরের রাজবংশের বর্তমান ছুরবস্থাক় যে নিঃস্বার্থ 

রোদন করিয়! সেই প্রকাগু ভূম্যাধিকারী দারা এতদ্দেশের বহু ভূম্যাধিকারীর 
নৃতন স্থ্টির গাছের কলফের সহ তুলনায় চমৎকার উদ্ভীবনাঁশক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন । 

যে নাটোরের জন্য রাজসাহী প্রসিদ্ধ, সেই নাটোরের ছুঃখে রাজপাহীবাসী 
এই প্রথম অশ্রু ত্যাগ করিল। তাহাতেই থলিতেছিলাম গ্রন্থকার নিঃস্বার্থ 
সতোর আশ্রয় লইয়া অনিবার্ধা-হদয়বেগে লেখনী চালনা করিয়াছেন, তির 
প্রতি তত লক্ষ্য করেন নাই । 

এই পুম্তকে ছুইটী দোষ গ্রন্থকার" স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । 

প্রথম যতিভঙ্গ, ছিতীয় বন্ধুতার অব্যাহত সহানুভূতির সম্ভড়নে ছুই তিনটা 

অপ্রসিদ্ধ লোকের শোক-সঙ্গীতে সন্নিবেশ | কিন্তু সেই সেই অংশ পরিত্যাগ 
করিলেও ইহাতে সুনীতি; একতা বন্ধন, রাজনীতির অতি গুঁধান প্রধান বিষয় 

লইয়! গ্রন্থকার বাস্তবিকই কান্দিয়াছেন। গ্রন্থকারের এই উদ্যম অতীব 
শ্রীতিকর। তাহার “চোক গেল” প্রবন্ধে ভারতের, ভূত ও বর্তমান অবস্থার 

সমালোচনায় কোন্ সন্ৃদয় ব্যক্তি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে % এবং “বাদিয়া 

বানর” প্রবন্ধে কোঁন্ ভারতবাসী, স্বপ্রতিবিষ্ব দেখিতে 'পাইয়। উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ 
না করেন ? তত়িন্ন কারাব'সীর বিজঞাপ, বিচারাঁপয় ও ভূম্যাধিকারীর অত্যাচার 
গ্রন্থকার ব্যবহারাজীব বূলিয্। অতি উৎকষ্টরূপে অস্কিত করিয়াছেন, ঘদ্দিচ তাহ! 
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প্রতি মুহুর্তে ভারতের সকল স্থানেই অভিনীত হইতেছে কিন্ত ততপ্রতি কজন 

স্ুনিপুণ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন ? 

শ্রীগিরীশচন্্র লাহিড়ী, 
তাহেরপুর । 

পিশাচ সহোদর ও স্কভু বিহার প্রভৃতি ». 
কাব্য প্রণেতা । 

নং ৩০। 

মহাশয়, - | 
আপনার প্রৌঁরি্সকবিতা-কুন্ুন পাঠে বিশেষ প্রীত চুইললাম। আপনি থে 

কেন নাম গোপন করিয়াছেন বুঝতে পারলাম না। 

নিবেদক 

প্রীচক্ষিচন্দ্র মিত্র । 
১২ই ভাদ্র, ১২৯৯ সাল। 

ও 

৪ 
নং ৩০। 
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৪৮ সঙ্গীত-কুহৃ্ | 

নং ৩২। 

শ্রীপ্রীদ্গা 

পুজনীয় শ্রীযুক্ত রাঁমজয় বাঁগছী, 

মহাশয় সমীপেষু-_- 

সবিনয় নিবেদন, ৃ | 

আমি আপনার সঙ্গীত-কুস্থম দুই খণ্ড ভক্তিপুর্বক আগ্ন্ত পাঠ করিয়াছি, 
এবং এ বিষয়ে আমার অভিপ্রায় পূর্বেই জানাইয়াছি। আমি বাল্যকালে 
বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী প্রস্ৃতির যাত্রা ও মধুকাঁণ প্রভৃতির 

সন্কীর্ভন বারংবার শ্রবণ করিয়াছি । . সে সকল এক্ষণে স্প্রময় সত্যযুগের 
কথ| বলিয় মনে হয়। এ কালে আর সে অভুলনীয় 'অনির্ধচনীয় অপার্থিব 

সঙ্গীত-সুধার আস্বাদ পাইব বলিক্কা আশা করি নাই। কিন্তু আপনার পুস্তক 

ছুইখানি পাঠ করিয়া আমার সে কালের দেই সকল কথা! মনে হইতেছে । 
আবার হৃদয়ে যেন সেই সত্যঘুগের পরিমল সঞ্চারিত হইতেছে । আপনি 

শ্রদ্ধাবান্, পুণ্যশীল, কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন, প্রবীণবয়স্ক, নৈষ্ঠিক হিন্দু। ভবাদুশ 
ব্যক্তির নিকট আমরা যাহা আশা করি, আপশি তাহা আমাদিগকে দান 

করিয়াছেন । কিমধিকশিতি। 

শ্রীতারাকুমার শর্মা । 
-২৫ নং, পটলডা্। প্রা, কলিকাতা । 

২১শে অগ্রহায়ণ । ০১৩০৬ | 



ছিতীয় পরিশিষ্ট । ৪৯ 

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 
০০০১১ 

সঙ্গীত-কুস্ুম | প্রথম খৃগু। 

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গাহল-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাঁধু রামজয় বাগ্ছী 
মহাশয় « সঙ্গীত-কুস্থম ১ম খণ্ড” নাম দিয়া একখাঁলি সঙ্গীতগ্রস্থ রচনা 

করিয়াছেন। সঙ্গীতগুালি প্রাচীন সঙ্গীত ও মহাঁপুরুষগণের রচিত সঙ্গীতের 
দর ও রাগ রাঁগিণী অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। সঙ্গীতের শীর্ষস্থানে মহাজন- 

গণের রচিত সঙ্গীতের প্রথমাংশ লিখিত হওয়ায়, সঙ্গীতপ্রিয়ু সাধারণ জনগণের 
বিন! উপদেশে সুর ও তাঁল সহজে আঁমত্ত করিবার এবং গাঁন গাইবার বিলক্ষণ 
শ্থবিধা হইয়াছে ' 

সলীতকুস্থম একখানি ভক্তিরসাঁত্মক সঙ্গীতগ্রগ্থ। ) ' সঙ্গীতগুলি পাঠ 

করিলে চিত্তে ভক্তিরসের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া অস্তরাত্মাকে আনন্দরসে 
ক্মাপ্ুত করিতে থাকে । চিত্ত সাংদারিক আকর্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 

পরমার্থদিকে প্রধাবিত হয়। যিনি যে তন্ত্রের ব্যক্তি হউন ন! কেন, সঙ্গীত- 

কুক্তম পাঠ করিলে নিশ্চয়ই তাহার মন দেবভক্তির দিকে অগ্রসর হইবে। 

তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাৎ 150. 
সঙ্গীতগুলির ভাষ! প্রাঞ্জল, রচন! সুমধুন এবং ভাষ1 উচ্ছাঁসময়ী । “সঙ্গীত- 

কুসুম-রচয়িতা ভক্তিতত্বের সার সার মর্দন ্রহণানন্ত সঙ্গীতগুলি রচন! করিয়া 

প্রেমভক্তির একশেষ পরিচয় করিয়াছেন । যেধষে বিষয় অবলম্বনে সঙ্গীত- 

খুলি,রচিত হইয়াছে তত্বৎ বিষয়ের সহিত এক্য করিয়া সঙ্গীতগুলির মন্থার্থ 

হৃদয়ক্তম করিলে, সঙ্গীত যে সাধনার একটী প্রধান অঙ্গ, তাহা বিলক্ষণরূপে 

উপলব্ধি করিতে সমর্থ হওয়া যায়। আজ আমি সঙ্গীতকুন্থুমে দেবতার 
প্রেমময় নামমাহাক্ম্য পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে সঙ্গীতকুসম 

আমাদের আদরের বস্তই হইয়াছে । 
এই শোক-তাপ-পুর্ণ 'অনিত্য সংসারে ভগবানের নাম ধাহার জীবনের 

অবলম্বন হইয়াছে, তিনিই ধন্ত ! স্তাহারই মানবজন্ম গ্রহণ করা৷ সার্থক । 

তিনি মর্ত্যবাসী হইম্মাও দেবলোক্লের অন্থপম্ ু থাশ্বাদুনে সমর্থ । তিনি পথের 

কাঙ্গাল হইলেও অমূল্য ধনে ধনী । স্বর্গের শাস্তি কেবল তাহাকেই আলিঙ্গন 
4 ছু 



৫৬ সঙ্গীত-কুঙ্ৃম 1. 

করিধাছে। ধনী শ্বর্ণসিংহাসনে বসিয়াও যাহ! প্রাপ্ত হইতেছে না, এই পথের 

কাঙ্গাল তাহা পাইয়। মহাস্থুখে সময় অতিবর্তন করিতেছেন । 
উপসংহারে রুক্তব্য উদ্বারচেতা সঙ্গীতকুন্মরচয়িতা মহাত্মা তাহার 

স্থধাময় আঁশা-বৃক্ষের সুমধুর *সঙ্গীতকুসুম ” ফলের রসাম্বাদ স্বয়ং উপভোগ 
না করিয়! (বিনামূল্যে) নিংম্বার্থভাবে অকাতরে বিতরণ করিতেছেন 1 ইহাতে ' 

গ্রন্থ কর্তী আমার নিকট শত শত ধন্যবাঁদের ভাঁজন হৃইয়াছেন ॥ এরূপ উচ্চ 

অঙ্গের সঙ্গীতগ্রন্থ ষত বেশী 'প্রকাশিত হইবে । ততই হ্বদেশের মঙ্গল । 

পণ্ডিত শ্রীশশিভৃষণ সান্যাল 
পুঠিয়া এম্, ডি, স্কুল।, 

এ ২ 
হা আতর্গা 

জায়ক্তি । 

বাগ্ছীবংশাবতংশায় নঙীরামজয়ায় তে। 
"্বজীব্নেতিহীলৌহ্ম দরেণপতো য়া ॥ ১ 

কবিত্বদর্পান্নচ কৈতবেল সুশোহবিগন্তং ধনলিপ্পক়্া বা। 
ন মে প্রবৃত্তিঃ শ্রঁতিমেত্য ধৈধ্যং বিহজ্তমীশে! গুণরাশিরস্ত ॥ ২ 

বিপ্রান্ববায়ে ঝঙ্জান্দে নঘবেদুধুগৈকমে । 
সৌম্যবারে শুভে লগ্নে নভসঃ ষড় দিনেহজনি ॥ ৩ 

আতরেশীতীরনংলগ্রনাটে রাশ্রিতগাজলে । 

পুর্বনাপীনিবাসোহস্ত হ্রারামজয়সংজ্কিনঃ ॥ ৪ 

দশমে মাগি বয়সি বিহায় তিদিবধ গভা। 
জননী জয়ছু্শৈনং দৈবনির্ববন্ধতঃ স্ুতং ॥ ৫ 

সংগৃহা মাতৃবাৎসল্যং শোকমন্তর্নিগ্রহাগ্চ । 

পালয়ামাস তং তাবৎ তাতো। মৃত্যুঞ্জয় শ্বয়ং ॥ ৬ 
সোহপি ভাগ্যব+স্তাতো দ্বাদশীব্দেহগমদ্দিবং । 

অকালে ছুঃখসংসারে নিক্ষপ্য হুঃখভাগিনং ॥ এ 



দ্বিতীয় পরিশিষ্ট । 

ততোহসহায়োবংভ্রাম্যন্নসৌ নানাদিশং ভূশং | 
পুরীমিম্নাং রামপুরা পরিশেষমুপাঁগতই ॥ ৮ 
সৌভাগ্যার্কোদয়োইব্রৈব কমলা রুপয়া হি সা, 

বিহায় রোঁষং সাপত্যমনুগৃঙ্কাতিশ্ভারতী ॥ ৯ 

স্বার্জিতার্থব্যয়ৈঃ সম্যগুপয়ামাদিকাঃ ক্রিয়াঃ | 
সমাপ্য ধৃন্মে সংসারে নিরতো! নিতরামসৌ ॥ ১০ 

আত্মান্ুরূপাং সমবাপ্য তান্প্রিয়াং সুলক্ষণান্প্রেপ্রমন্তরঙচঞ্চলঃ | 

নয়ন্ স্থথেনাপি দিনানি বন্ধুভিঃ কর্তব্যকার্ধ্যং ন জহৌ স কিঞ্চন ॥ ১ 
অথোদ্যমোৎ্সাহপরোহি রামঃ কৃছং মহত প্রাপ্য চনো৷ নিবৃত্ত | 

কুত্থা গ্রযত্বং ব্যবসায়বৃদ্ধয মান্যোহল্লকালেন সধর্মিমধ্ঞে ॥ ১২ 

সম্পাল্যমতাবির৬ জিজপুত্রবদযো বিদ্যাঁ্থনোহ্মদফনৈরতিখবীং্চ খত্বাৎ। 
দত্বাধনান্যথ সমাগতপণ্ডিতেভাঃ সন্তোষয়ন্ সহৃদয়ৈরপি কীর্ভনীয়ঃ ॥ ১৩ 

নিক্ষিপ্য সংসারসমস্তভারং পুত্রে সুরেন্দ্র স্থৃকৃতৌ স্শীলে । 

বার্ধকামাপ্রোষি শিবং শিবশ্ত প্রীতিষ্ঠিতন্তার্চনয়াহনিশল্জ্ং । ১৪ 

সমাজরাজৈশসুরীতিনীতীর্গী তীর্ব্বিরচ্য বহুলাঃ কবিরেষ রম্যাঃ | * 

সঙ্গীতপূর্ববং কুক্মাস্তিমা্যং, প্রণীতবান্ গ্রস্থমশেষষন্তৈঃ ॥ ১৫ 
সনাতনার্ধ্ধ্ন্তগ্বষাদেধারবিপ্রবং । 

মত্বা ধন্মস্ভা তেষামগ্রণীঃ স্কাপি তাত্রতৈঃ ॥ ১৬ 

জনন্যা জয়হূর্গায়াঃ পিতুরখত্যুয়স্ত চ্শ 
স্থৃত্যর্থং স্বাজিতৈরর&৫ঘ রম্যং'হর্ম্যং বিনির্মে ॥ ১৭ 

বঙ্গান্দে পঞ্চশন্তা গ্িচন্দ্রমেহশ্মবিনির্ষ্িতং | 

শিবাঁয়া স্থাঁপয়ন্তক্তা। শিবলিঙ্গং বিধানতঃ ॥ ১৮ 

লিগ্রিতা সপ্তপর্ধশদর্ষীয়া জীবনী শুভা । 
চুড়ামণিবিশেষণ শ্লীদেবীদাসশন্খবণা ॥ ১৯ 

৫১ 














